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৪র্থ খণ্ড 

শ্রীশশিভৃষণ বিদ্যালন্কার 

দিপ্যসিংহ দেব হইতে 

পৃথথীরাজ পর্য্যন্ত। 

১৩৪৬ বঙ্গাব্ 

মূল্য পাঁচ টাক! 



প্রকাশক 

প্রীদেবব্রত চক্রবন্তী এম্ এ 

২১০৩২ কর্ণওয়ালিস গ্রীট 
কলিকাত' 



চতুর্থ খণ্ডের মুখবন্ধ। 

এই চতুর্থ খণ্ডে দিব্াপিংহ দেব হইতে পৃরীরাজের কতক অংশ পর্যান্ত 

খেল। ৮৯৭ হইতে ১৩৪৪ পৃষ্ঠা পথ্যন্ত ইহাতে আছে। সত্বর গ্রন্থ শেষ করিতে 

আম) চেষ্ট। করিতে!ছ। বুদ্ধের জগ্ত কাগজের মূল্য অতিশয় বুদ্ধি পাইলেও 

আনর। এ্রগ্থের মুনা বুদ্ধি করিণীম না ইঠাতে আমাদের অনেক ক্ষতি 
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দিব্যসিংহ দেব (প্রথম) তিনি উড়ি- 
যার অন্তর্গত খুর্দার রা! ও জগন্নাথ 
মন্দিরের রক্ষক। তাহার পিত। প্রথম 

মুকুন্দ দেব। দিব্যপিংহ দেব ১৯৯২-_- 

১৭২০ খ্রীঃ অন্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 
সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে তিনি 

উড়িধ্যার জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশ 

পথের রাঞ্ষন মুত্তি ভগ্ন করিতে ও 
মন্দিরের কাষ্ঠ নির্মিত বিগ্রহ আওরঙ্গ- 

জীবের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হন। 
কেবল তাহাই নহে, আওরঙ্গজীবের 
আদেশে তীহার- কর্মচারীর অনেক 

অত্যাচার করিয়াছিল । জুনাইদ খঁ। 

শেখ দেখ। 

দিব্যলিংহ মহাঁপাত্র-তিনি "শ্রাদ্ধ 
ধাপ” নামে একখান। স্বৃতি গ্রন্থের 

প্রণেতা | 

দিব্যোক, দিব্য-উন্তর বঙ্গের একজন 
মাহিষ/ জাতীর রাজ । বাঙ্গাল'র পাঁল- 

বংশীর রাজা মহীপাল (দ্বিতীয়) অতিশয় 

গ্রজাপীড়ক ছিলেন। তাহার অত্যাচার 

রমশঃ অসহা হইর়। উঠিলে সামন্ত 

লায়কগণ ( অনন্ত-স।মন্ত-চক্র ) মহী- 

পালেরই £কবর্ত জাতীয় অন্ততম সচিব 

( মতান্তরে সেনাপতি ) দিবোর নার- 

কত্বে বিদ্বোহী হন। এ সময়ে প্রজ। 
শক্তিও বিশেষ প্রনল ছিল। সুতরাং 

মহীপালের অত্যাচারে যে পরিস্থিতির 

উত্তৰ হয়, তাহা গ্রঞ্জা ও সামন্তগণের 

মিণিত বিদ্রোহ বল! যাইতে পারে। 

ই বিদ্রোহের ফলে মহীপাল রাজ্যচাত 
হন এবং বিদ্বোহিগণ দিব্যের প্রথর 

বুদ্ধি, কার্ধ্যৰক্ষত1, আত্মদংযম প্রভৃতি 

নায়কোচিত গুণে মুগ্ধ হুইয়া, তাকে 

রাঁজপদে অভিষিক্ত করেন; এই ভাবে 

সামন্ত নায়কগণ রাঞজজশক্তি অধিকার 

করির! রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খন। আনয়ন 

করেন। 

মহারাঙ্দ দিব্য খুব সম্ভব অধিক 

কাঁল রাজত্ব করেন নাই। তাহার রাঙ্জ 

কালের পরিমাণ এখনও নির্ধীরিত হয় 

নাই। দিবযের পর রুদক বা রুদ্র 

এবং তৎপরে ভীম সিংহাসনে আরোহণ 
করেণ। দিবর গ্রামে শিলাস্তস্ত শোভিত 

দিবর দীঘি তাহার স্বৃতি বহন করি- 

তেছে। এতপ্তিনন আরও অনেক গ্রাম 

সরোবর প্রস্তুতি তাহার নাম সংযুক্ত 

হইন! প্রসিদ্ধ হছইর।ছে। 

দিমিত্রিয়-এই গ্রীক নরপতি ভারত- 
বর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশে ও মাকগান- 
স্থানে রাঁজত্ব করিতেন। তাহার পিতার 
নাম প্রথম ইউথিদিম | শ্রীঃ পৃঃ ১৯০ 

অব এবুক্রদিত, দিমিত্রিয়কে পরাস্ত 

করির। তাহার রাঙ্জ্য মধিক।র করিয়া" 

ছিলেন। দিমিত্রিয়ের মুদ্র। পাওর়। 

গিয়াছে। বৈদেশিক নরপতিগণের মধ্যে 

তিনিই সব প্রথম তাহার মুদ্রায় ভারতীয় 
ভ।যায় নিজ নাম অঙ্কিত করাইপ্নাছিলেন। 

দিলওয়ার খা-(১) তিনি মালব 
দেশের মুলগসাঁন রাঞ্জবংণের স্থ(প* 



দিলওয়ার 

রিতা । তিনি মাতৃকুলে সুলতান সাহেব, 
উদ্দিন ঘোঁরীর বংশধর । ল্মরণাতীত- 

কাল হইতে মালব দেশ ছিন্দুদেরই 
অধিকারে ছিল।' ১৩১০ খ্রীঃ অবে 

(ছিঃ ৭১০) দিল্লীর সম্রাট গিয়ানউদ্দিন 

বলবনের রাপ্রত্ব কালে এই প্রদেশ 
প্রথম মুনলমান কর্তুক বিজিত হয়। 

সুলতান দ্বিতীগ মোহাম্মদ শাহ তোগ, 

লকের রাঞ্জত্ব কালে ( ১৩৯৪ ---১৪১৪ 

খ্রীঃ) দিলওয়াঁর থ| এই প্রদেশের শানন 

কর্তার পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু অনি 

বিলগ্ষে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণ, 

করেন। ১৩৯৮ খ্রীঃ অবে দিল্ীর 

সম্রাট মোহাম্মদ শাহ, তৈমুরলঙ কর্তৃক 
পরাজিত হইন্না গুঞ্জরটে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন এবং তিন বৎসর মালব দেশে 

অবস্থান করেন। পরে সম্রাট দিলীতে 

গমন করিলে, দিলওয়ার খ। স্বাধীনতা 

অবলম্বন করিয়! ধারনগরে স্বীয় রাঁজ- 

ধানী স্থাপন করেন। ১৪০৫ খ্রীঃ অন্দে 

(হিঃ ৮০৮) তিনি পরলোক গমন 

করিলে, তাহার পুত্র আলপ খ। মাপ- 

বের অধিপতি হন। তিনি সুলতান 

ছুপাংশাহু উপাধি গ্রহণ করেন। এই 

, বংশের নিষ্ন পিখিত সুলতানের! ধার- 

নগরে রাঙ্ত্ব করিয়াছিলেন। 

১। ম্ুলতাঁন দিলওয়ার থ! ঘোরী। 

২। ম্ুলতান হুসাংশাহ। 

৩। » মোছাল্মদ শাহ, ১ম। 

৪| ৮ মামুদ খিলিজী প্রথম | 

জীবনী-কোৰ' ৮৯৮ 

৫। ৮" গ্রিয়াদউদ্দিণ খিগিজী। 
৬1 ” নাসিরউদ্দিন। 

২1 ৮” মোহাম্মদ শাভ, ২য়। 

৮। ” বাহাদুর শাহ। 

৯ ”* কাদের শাহ। 

১০ | ৮ মুজ। খ।। 

১১।  ” বাজ বাহাদুর । 

দিলওয়ার খা_(২) ঠিনি একজন 

দ|উদনাই আফগান। তাহার প্রকৃত 

লাম__জাপাল খা। তিনি বাহাদুর 

খ। রোহিলার অনুজ সহোদর ভ্রাতা 

এবং সম্রাট আওরঙলগজীবের একজন 

বিখাঁত পেনাপতি ছিলেন। সম্রাট 

তাহাকে পাচ হাঞ্জাণী মননব্দারী পদ 

ও দিলওয়/র খ। উপাধি প্রদান ক:রয়া, 

দাক্ষিণাত্যে বিজয়ে প্রেরণ করেন। 

১৬৮৩ খ্রীঃ অবে €(হিঃ১০৯৪) তথায় 

তাহার মৃত্যু হয়। 

দিলওয়ার খু! -(৩) তাহাগ পিত'র 
লাম আবতুণ কমিম। তাহার প্রকৃত 

নাম-আবছুল রউফ । তিনি পৃক্দে 

বিজাপুর অধিপতির সেনাপতি ও মন্ত্র 

[ছিলেন । ১৬৮৬ শ্বীঃ অবে উক্ত গ্রদেশ 

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজীব কর্তৃক আঁধ- 

কৃত হইলে, তিনি সম্রাটের অধীনে 

সেনাপতি হইলেন| সমাট তাহাকে 

সাত হাজারী মসনবদাণী ও দিপওয়া? 

৷ উপ!ধি প্রদান করিলেন। বাহাদুর 

শাহের রাজত্বকালে দানি ণত্যেই তাহার 

পরলোক প্রাপ্তি হয়। 



৮৯৯ 

দিলওয়ার খা (৪) তিনি বাহাদুর 

রখ রোহিলার পুত্র । তিনি মুঘল সম্রাট 

শাহজাছানের একজন বিখ্যাত সেনা- 

পতি ছিলেন। ১৬৫৮ ধ্রীঃ অন্ধে কাবুলে 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

দিলরস বানু বেগম--তিনি শাহ 
নওয়াজ খ। সফিবীর কন্তা ও সম্রাট 

আওরঙ্গজীবের মহিষী ছিলেন। তাহার 

অপর ভগিনীর সহিত রাঞ্জকুমার 

মুরাদের বিবাহ হয়। 

দীক্ষিত _-সাণ্বংসরিক । তিনি রামচন্তর 
বাজপেয়ীকৃত “নমর সার+ নামক গ্রন্থের 

এক টাকা বচন! করেন। 

দীনকান্ত স্যায়পঞ্চানন-_ ত্রিপুরা 
জিলার একজন শ্রেষ্ঠ বৈয়।করণ। বাঘাউ. 

রার চক্রবর্তীবংশে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার স্ুুবৃহতৎ টোলে এক 

সময়ে ছাত্র সংখা। প্রায় ১২৫ হইন- 

ছিল । ১২৯৮ সনে একমাত্র পুত্রের 

অকাল মৃত্যুতে শোকগ্রন্ত হইয়া, তিনি 
দেহত্যাগ করেন। 

দীনদয়াল গিরি_তিনি একজন 
হিন্দী ভাঁষার বড় কৰি ছিলেন। কাশী 

নরেশ তাহাকে বিশেষ সাহায্য করি- 

তেন। তিনি অন্তান্ত আরও অনেক বড় 

লোকের সাহাধ্য পছেতেন। তিনি 

পরম ধার্মিক সাধু কবি ছিলেন। . 

দীনদ্গয়াল গুপ্ত--তিনি একজন 
স্থকবি ছ্িলেন। রঙ্গপুরের অন্তর্গত, 

'তুতজীধাট তাহার জঙ্বস্থান। 'তিনি 

ভারতীয়-এঁতিহাজিক দীননাথ 

ছুর্গীভক্তি তরঙ্গিণী' নামক একখান! 
গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন 
দীনদয়াল গাঠক--একজন জ্যোতিষী 
পণ্ডিত। তিনি এমুহূর্তভৈরব নামক 

একখানি গ্রন্থ রচন! করেন। 

দীননাথ--একজন জে)োঠিষী পর্ডিত। 
তিনি “দর্বসংগ্রহ* নামক একথাণি গ্রন্থ 

রচন! করিয়াছেন। 

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় তা হা? জনম 
স্থ(ন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হালিসহর 

গ্রাম। এই নীরব কর্মীর কর্পাবন্থল 
জীবনের কথ। অনেকের নিকটেই 

অজ্ঞত। তিনি পাঠ্য বস্থায়ই ঈশ্বরচন্দ্র 

গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকায় 
কবিতা এবং খ্রীষ্টিয় ধর্মযাজ কগণ পরি- 

চাপিত “অরুণো। দয়” পত্রে গপ্ঠ গ্রণন্ধ 

পিখিতে আরম্ভ করেন। বিগ্তালর 

পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাশীবানী হন। 

তখনও কাশী' পর্য্স্ত রেল হয় নাই 

মাত্র রাশীগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন 

গিফ়্াছিল। তৎপরে এক গাড়ীর 

সাহায্ে তিনি কাশীতে উপস্থিত হন। 
কাশীতে আাপিয়। কাঁশীর ভ্রমণ কাহিনী 
ও অন্তান্ত বিবরণ দিয্না প্রভাকর 

পত্রিকায় কতকগুপি প্রবন্ধ লিখেন। 

তৎপরে হালিসহরবানী উমাচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্মচারী হুইয়। 

নানাস্থানে ভ্রমণ-করেন। ইহার পরে' 

তিনি প্রন্াগে কর্গ্রহণ কার দারা" 

টা অবস্থান করেন। এই দ্থানেই, 



তাহার 'বিবিধ দর্শন” কাব্য রচিত হয়। 

১৮৬৫ সালে তিনি এটোয়া জিলায় 

বদলী হন। এই স্থানে করেকজ্ন 
পদস্থ লোকের সাহায্যে সাহিত্য 

সভা স্থাপন করেন। এই স্থানে তিনি 
ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অনেকগুলি বন্তৃত। 

প্রদান করেন। এই সমুদয় আলীগড় 

ইনষ্টিটিউট গেজেট, কলিকাতার প্রভা- 
কর ও প্রয়াগ-দূত পত্রিকায় মুপ্রিত 

হইয়।ছিল। পরে তিনি মোগল সরাই 
নামক স্থানে বদলী হন। এখানেও 

একটা সাহিত্য সভা! স্থাপন, সভার গ্ণ্ঠ 
গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি জনছিতকর কার্য্যে 

লিপ্ত ছিপেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য 

চর্চারও বিরাম ছিল না। তৎপরে 

কিছুদিন তিনি গিরিডির কয়লার 

খনিতে চাকরী করিয়া ১৮৭৪ সালে 

পার্বতীপুরে বদলী হন। এইস্থানে তিনি 
নেটিব ইম্প্রভমেণ্ট মোনাইটা নামে 
একটা সভ! স্থাপন করেন। রেল কর্তৃ- 
পক্ষ তাহার সংকর্শাগ্ররাগ দেখিয়া অর্থ, 

গৃহ, পুস্তকাি প্রদানে তাহাকে সাহাষ্য 

করিতে লাগিলেন। এখানেও তিনি 

বক্তৃতা, বথকতা, নাট্রাভিনয়, গ্রীতি- 

ভোজন গুভূতি অনুষ্ঠান বর! লোকের 
মধ্যে নান! সন্তাব সঞ্চর করিতে চেষ্টা! 

করিতেন। একটা “স্পোটিং ক্লাব ছাপন 
করিয়া, লোকের বাড়ী যাইয়া কথকতা 

সংগীত ও আলোচনাথারা উদাণীন 

লোকদের মধ্যেও স্গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্তি 

জীবনী-কোব ১০০৩ 

জন্মাইতেন। তিনি ১৮৮২ সালে দক্ষিণ 

ভারতের পুন নগরে বদলী হন। 

এখানেও তিনি নীরৰ ছিলেন না, 

প্রার্থনা সমাজে ও অন্তান্ত নান।স্থানে 

বক্তৃতা দিয়! তাহ। পুস্তকাকারে প্রকাশ 

করেন। এই স্থানেই তাহার “একতা- 

ব্রত' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই 

সময়ে তাহার অনেক প্রবন্ধ নব্যভীরত, 

নবজ্ীবন, হিন্দুহেরাল্ড, পুন! সার্ধজনিক 
সভ। পত্রিক! প্রভাতিতে প্রকাশিত হুইয়া- 

ছিল। পুনায় তিনি পাচ বৎসর 

ছিলেন। পুনা হইতে তিনি ধারবার 

গমন করেন। তিনি এখানেও নীরব 

ছিপেন না । এখানে হিন্দু সম্মিলনী 

সভ| স্থাপন কিয়, সাছিত্য চষ্চ। ও 

দরিদ্রের সাহায্য করিতে আরম্ত করেন। 

শ্মণান ক্ষেত্রে তাহারই বিশেষ চেষ্টায় 

একটা মুমুর্ষ, নিবাস নির্মিত হয়। 

ধারবার রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট তাহার 

'আর একটী কীর্তি। সর্ব ধণ্মীবলম্বী 
লোঁকেই উৎসাহের সহিত ইহাতে 

যোগদান করিতেন। বিংশতি সহত্র 

মুদ্র। ব্যয়ে ইহার গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। 
১৮৯১ সালে তিনি দেশ ভ্রমণে 

বহির্গত হইয়। দক্ষিণ তাঁরতের মান্দ্রাজ, 

মাহ্রা, রামেহ র, কলম্ষে। প্রভৃতি স্থানে 

গমন করেন। তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত 

ও অন্তান্ত প্রবন্ধ মাছুরা মেইল 
€(118001% 8181] ) নামক পঙ্জিকাঁতু 

প্রকাশিত হয়। এই সময়ে পন 



৯০১. 

হইতে প্রকাশিত ইগডিয়ান মেগ।জিন 
এণ্ড রিভিউ (1700197) 71%6217)9 200 

[59519%)লামক পত্রিকার কৌলিন্গ্রথা 
সংশোধন বিষয়ে এক প্রবন্ধ ও কবীরের 

জীবন চরিত প্রকাশিত হয়। তাহার 

জ্ঞান প্রভা উপন্তান, “আর্য প্রতিতা, 

পত্জিকার ও দৈনিক সমাচার চন্ত্রিকার 

প্রকাশিত হুয় | এই সময়ে তাহার 

“হিন্দুধন্মের আন্দেলন ও সংস্কার নামক 

নব্যভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 

পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয়। 

১৮৯৪ নালে তিন বর্ম হইতে 

অবনর গ্রহণ করিয়৷ আব।র দেশ ভ্রমণে 

বহির্গত হন এবং ত্রিবাঙ্কুর, বেলারী, 
ব্রিচিনপললী, চিদন্বরন, মহুর।, টিনাভেলী 

ত্রিভেন্ত্রাম, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ 

করেন। 

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 

মাধক রামপ্রসাদ মেনের স্মৃতি চিহ্ন 

স্থাপনে প্রগ্নাপী হন। তদর্থে অর্থ 

সংগ্রহের দ্বন্থ তিনি কলিকাতায় অবস্থান 

করিতে থাকেন। এই সময়ে কিছুদিন 

তিনি বিশ্বকোৰ অফিদে ও কিছুদিন 

বুদ্ধিষ্ট টেক্সট বুক সোনাইটিতে (109 
3041)156119%6 73০০1 9০০9 ) 

কাজ করিয়াছিলেন। 'এই সময়ে তিনি 

কলিকাতা জাতীম্ব সমাজ সংস্কার 

সমিতির কাণ্য নির্বাহক সভার 
সম্পাদকের এবং কয়েক বংসর কণি- 

কাতার ভারতীয় শিল্প দমিতির সহঃ 

ভারতীক়-এতিহাসিক 

'খরে তিনি কলিকাত।, 
দেওঘর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, 

দ্ীননাথ 

যোগী মম্পাদকের কাঁধ করেন। তৎ* 

সয়িদপুর, 

কাশী, প্রয়াগ, কানপুর, দিল্লী, লাছোর 
প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্বক বক়্ৃত। করেন 

এবং সেই সমুদয় বন্কুতার বিষয় বন্থ 

ইংরেজী বাংলা পত্রিকান় গ্রকাশিত হ্য়। 

“বিচিত্র দর্পণ* তাহার রচিত একখানি 

কাব্য। 'জ্ঞানপ্রভা+ উপগ্তাস তাহার 

শেষ প্রকাশিত উপন্যাস । 

এই অনাধারণ কর্ধবীরের জীবনের 

অবসান ১৯০২ সালে হয়। 

দ্রীননাথ ধর-- একজন বাঙ্গালী 
কবি। ১৮৪০ খ্রীঃ অবে চুঁচড়। 

নগরে মাতুলাণয়ে তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতা কুমারহ্ট হাপিসহরবাসী 

ছিলেন। চুঁচড়ায় বিবাহ করিয়! তিনি 
তথায় বসবান আরম্ভ করেন। 

দীনন।থ বাল্যকালে পাঠশালায়, 

পরে চুড়ায় ফ্রিঠার্চ স্কুপে এবং তৎপরে 

হুগলি কলেজে অধায়ন করিয়া! বি, এল 

পরীক্ষা! দিয়া প্রথম হুগলীতে পাচ 
বংসর, পরে আর ছুইটি স্থানে পাচ 

বৎসর ওকালতি করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ 

অব্ধে তিনি ঢাকায় সরকারী উকিল 

নিযুক্ত হন। শারীরিক অন্ুস্থত! হেতু 

১৮৯৬ খ্রীঃ অব্ধে উক্ত পদ পদ্দিত্যাগ 

করিয়া, হুগলী আগিয়। পুনরায় স্বাধীন 

ভাবে আইন ব্যবসায় করিতে আরস্ত 

করেন। মধো মধ্যে কলিকাত। হাই- 



কোর্টে ওফালতি করিতেন। 

. কবিতা রচনা বিষয়ে দীননাথ' 

মাইকেল মধুস্দন দত্তের একরপ শি্ব 
ছিযোন। “মেঘনাদ বধের" অনুকরণে 

তিনি ১৮৬১ খ্রীঃ অন্ে “কংস বিনাশ” 

কাব্য রচন। করেন। ১৮৮৫ খীঃ অব 

মাতৃ বিয়োগ জনিত শোক অবলম্বনে 

গ্প্রচৃতি বিয়োগে ঠন্ত সৃত* না 

একটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ১৮৭৬ 

হইতে ১৮৮২ হ্রীঃ অবের মধো তাহার 

তিনটি পুত্রকন্তার মৃত্যু হইলে, ১৮৮৩ 

রঃ অবে পত্রিশুল” নামে একথানি ক্ষুদ্র 
কবিতা পুস্তক রচনা,করেন। ১৮৮৬ 

ঞঃ অবে “উষ! চরিত” নামে তাহার 

মৃত জোর্ঠ পুত উধানাথ ধরের জীবনী 
রচনা করেন। ১৯০২ খ্রীঃ অবে 

আনন ভট্টকত সংস্কৃত বল্লাল চরিতের 

বাঙ্গাল। অনুবাদ ও ১৯০৩ খ্রীঃ অন্দে 

“্প্বর্ণ বণিক কুলোদ্ধীরক ঠাকুর 

উদ্ধ রণদত্ত* নামে পুস্তক রচন| করেন। 

ইহ! ছাড়| দীননাথ আরও কতকগুলি 
কবিতা ও সঙ্গীত রচন। করেন। 

সঙ্গীত রচন! বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমত। 

ছিল। ভক্কিরসাত্মক সাধন সঙলীত 

রচনায় তাঁহার যেরূগ পটুতা, হান্ত- 

রসাত্বক সঙ্গীত রচনায়ও তন্্রপ ছিল। 

দীনলাথ স্তায়পঞ্চানন--বিক্রমপূর 

পুরাপাড়। নিবাদী একজন প্রধান স্মার্ত 
পণ্ডিত। অন্থমান ১২৭২ মনে ভিনি 
বর্গী হন। 

দ্বীননাথ সাল্স্যাল--দীননা'থের পিতৃ- 
ভূমি কৃষ্ণনগর | ১২৬৪ ৰঙ্গাবে (১৮৫৭ 

বীঃ) মাতুলাগয় শ্রীরামপুরে তাহার জন্ম 

হয়। শ্রীরামপুর হইতে ছাত্রবৃত্তি পরী- 
ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! কৃষ্ণনগরে গমন 

করেন। প্রদিদ্ধ রাঁমতন্থ লাহিড়ীর 
অনুজ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ীর 

সাহাযো তিনি গ্রবেশিক! ও এফ. এ, 

পাশ করিম কলিকাতায় আমেন এবং 

এখান হুইতে বি, এ, ও এম, বি) পাশ 

করেন। দীননাথ, এই উপকারী কালী 

চরণের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 

ডাক্তারী পাশ করিয়া তিনি সর- 

কারী চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমে 

ক্রমে তিনি উন্নতি লাভ করিয়। দিবিল 

সার্জেন হইয়াছিলেন। 
দীননাথ রসজ্গ ও উচ্চস্তরের সাহি- 

তিক ছিলেন। সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথের 

রচন।, দীননাথকে আকৃ্ঠ করিরাছিন। 

তিনি ইন্ত্রনাথের গ্রন্থাবলী সম্পাদনেও 

বিশেষ সাঁহাঁযা করিয়াছিলেন! তিনি 

বঙ্গবানী পত্রকাঁয় নাঁম দিয়া এবং নাম 

না দিয়] বন্থ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 

তাহার বাঙ্গাল! সাহিতোো সর্বাপেক্ষা 

মূল্যবান দান মাইকেল মধুহদন দণ্ডের 
কাব্য মমালোচন। ও ব্যাথা । মেঘ" 

নাদ বধ কাব্যের পরিমার্জিত সংস্করণ 

তাহার অতুল কীত্ডি। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ 
কবির কাব্যের এই ব্যাথা অতি মনোহর 

হুইগ়াছে। 
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তিনি আবীবন দ'হিতাসেব। করিয়।- 

ছিলেন। বুদ্ধ বয়সে তিনি বাল্সীকি 

রামায়ণের একটী সংক্ষিণ্ড সংস্করণ 

বাঙ্গালা গন্ভে করিয়াছিলেন । তছুপ- 

লক্ষে তিনি লিখিয়াছিলেন-_- 

“গীতশেষ, অপরাহ্ন ; সন্ধ্যা আমিতেছে 

ধীন্ষে, 
বদি ধ্যানমগ্ন--এই জীন প্রভা 

তীরে। 

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু-_ভাসে কৃষ্ণ 

পদস্করি, 

এই তীরে সন্ধ্যা-উষা অন্তকুলে 
মুগ্ধকরী।” 

তিনি বাঙ্গালীকে মধুস্থদনের অম€ 

কাবাগুলির রস আসম্বাদন করাইয় 

১৩৪২ বঙ্গাব্ধের ৪ঠ! পৌষ ৭৮ বৎসর 

বয়সে অমর ধামে প্রস্থান করিয়।ছেন! 

দ্রীননাথ সেন, রায় সাঁহেব-_-তিনি 
পূর্ব বঙ্গের স্কুল .ইনপ্পে্টার ছিলেন । 

১৮৩৯ খী; অবে তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতৃভূমি ঢাক (জিলার মাণিক 

গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দাসর! গ্রাম । 

তীহাঁর পিত!র নাম গোঁকুলচন্দ্র সেন 

৪ মাতার লাম দর়াময়ী দেবী। তিনি 

কুমিল্লা: জিল1 স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া 

জুনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎ্পরে 

ঢাকা কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি 
বি, এ পরীক্ষা দিয় উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন নাই। কপেক্গ পরিতাগ 

করিয়া, তিনি কলেজ সংলগ্ন স্কুগে 

হ রি ০: 4. সু 
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শিক্ষক হন। তৎপরে ঢাকা! নর্্াল 

স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ বহুকাল 
করেন। তৎপরে তিনি ক্রমে এসিষ্ট্যান্ট 
ইনস্পেক্টার, জয়েন্ট ইনশ্পেক্টারর ও 

ইনম্পেন্টার হন। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের 
অন্থমতি ক্রমে ত্রিপুরার মহারাজের 
মসত্রীত্বও অল্নকাঁন করিয়াছিলেন, পরে 

পূর্ব পদে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি' 
এক সময়ে পূর্ববঙ্গ ত্রাহ্মনমাজের সভ্য 

ছিলেন। তাহার ও অভগ্নকুমার 

দাসের বিশেষ চেষ্টায় ব্রাঙ্গ সমাজের 
প্রতিষ্ঠ। হয়। পরে তাহার ধর্ম মত 

পরিবর্তিত হয়। তিনি কয়েকখানি 

বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 

তাহার শিল্প কাঁজের দিকে অতিশয় 

অনুরাগ ছিল। এক সময়ে তিনি 

কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছিলেন। 

ভাল কাপড় প্রস্তত ন! হওয়ায় তাহ! 

পরিত্যাগ করেন। নুতন প্রকারের 

প্রদীপদানও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 

তিনি খুব প্রতিভাবান উদ্যোগী পুরুষ 
ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ অন্দে তিনি পর- 

লোক গমন করেন। 

দীনবন্ধু গুগড__তিনি ১২৬৪ বাংল! 

সালে “অজেন্দু চরিত” নামে একথানি 
ংল! পুস্তক লিখিয়! বন্ধু বান্ধবের 

নিকট হইতে রৌপ্য নির্দিত তৈজন 
পঙজাদি উপহার পাইগ্নাছিলেন। 
দীনবন্ধু দত্ত-বাজালী দেশসেবী ও 

বাবহারঘীবি। তিনি ২৯ বৎসর বয়সে 



দীনবন্ধু 

ছাত্রবৃত্তি পাশের পর বাঙ্গাল। কমিটি 

ওকালতি পাশ করির়! ব্রাঙ্মণনাড়ির! 

সহরে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্প. 

দিনেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ব্রাহ্মণ 
বাঁড়িয়ার সর্ধবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে 

তাঁহার যেগ ছিল। কংগ্রেস ব! স্বদেশী 
আন্বোলনেও তিনি অল্প-বিস্তর সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, চটাদপুর 

ষ্রেদনে চ1 বাগানের কুলি হাঁঙ্গামা, অসহ- 

যোগ আন্দোলন গ্রভৃতিতে তিনি যথা 

সম্ভব যোগদান করিয়াছিলেন । তিনি 

দীর্ঘ সময় ব্রাঁ্গণবাড়িগনা মিউনিসিপ্যা- 

লিটির চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের 
ভাইন চেয়ারম্যান, সমবার ব্যাঙ্কের 

ডেপুটি প্রেসিডেন্ট প্রন্থৃতির কার্ধ্য 
দক্ষতার সহিত পরিচালমা করিয়া- 

.ছিলেন। তাহা ব্রাক্মণবাড়িয়।র বাড়ী 

সর্ধস।ধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, ভিনি 

বহু দরিদ্র ছাত্রের লেখাপড়ায় সুব্যবস্থা! 

করিয়। গিক়াছেন। 

_ দ্বীনবন্ধু বাবুর ওকাঁলতি ব্যবসার 
যাট বংমর পূর্ণ হওয়ার পর ব্রাহ্গণ- 

বাড়িগ্না় তাঁহার হীরক জয়ন্তী উৎসবের 

অনুষ্ঠান হয়। 

সঙ্গীত বিস্তায়ও তীহার যথেষ্ট 
অনুরাগ ছিল। সুবিধা! পাইলেই তাহার 

গৃহে রাত্রির পর রাত্রি জলসার আনর 

বসাইতেন। বৃদ্ধ বসেও তিনি সম্পূর্ণ 

কাধ্যক্গম ছিলেন। তিনি ১৩৪৫বঙ্গাৰের 
১৯গে আশ্বিন) ৮৬ বৎসর বঞসে পর. 
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লোক গমন করেন । মৃত্যুকালে তাহার 

চারি পুত্র ও ছুই কন্ছ বর্তম!ন ছিল । 
দ্বীনবন্ধু দাস-তিনি একদন বৈষ্ণব 
পদাবশগী সংগ্রহকারক। তীহার 

রচিত গ্রন্থের নাম “সংকীর্তনামূত+ | 

তিনি শ্রীথণ্ডের শিষ্য ব| শিষ্যানুশিস্ 
ছিলেন। 

দীনবন্ধু ন্যায়রতব--হুগলীিলার কো স্ব- 
গর নিবাণী বঙ্গের তৎকালিন একজন 

প্রধান নৈয়ায়িক। বাঙ্গালী পঞ্ডিতদের 

মধ্যে তিনি প্রথম “মহামহোপাধায়” 

উপাধি লাভ করেন ( ১৮৮৭ শ্রীঃ)। 

দীনবন্ধু মিত্র, রায় বাহাছুর-_ 
খ্যাতনাম। বাঙ্গালী নাট্যকার নদীর 

জিলার চৌবেড়িক়। গ্রামে ১৮২৯ 

ধ্ীঃ অবে তাহার জন্ম হয়। তাহার 

পিতার নাম কালাটাদ মিত্র। গ্রামের 

প1ঠশালায় তাঁহার বিদ্যারস্ত হয়। পরে 

হেয়ার সাহেবের স্ক'লে, তৎপরে হিন্দু 
স্ক'লে পড়েন। পাঠান্তে ইং১৮৫৫ সালে 

তিনি ডাঁক বিভাগে কর্ম গ্রহণপুর্ববক 

দেড়শত টাক] বেতনে পাটনার পোষ্ট 

মাষ্টার হইয়া তথায় গমন করেন। 

ছয় মাস পরেই তিনি উড়িস্ব। বিভাগে 
পরিদর্শক পো মাষ্টার হইয়া! গমন 

করেন। এই কার্যে অনেক সময়ে 

তাহাকে মফস্বলে থাকিতে হইত । এই 

ভ্রমণের ফলে লোক চরিত্র সন্বন্ধে তাছার 
বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। উদ্ধিম্তা হইতে 

নদীয়ায়, তৎপরে ঢাকা: নগরে স্িনি 
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বদলি হন। এই সময়ে নীলের হাম. 
উপস্থিত হয়। রাব্রকার্ষোপলক্ষে মফ- 

স্বলে ভ্রমণের ফলে, নীলকরদের অত্যা- 

চার তিনি স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ 

পাইয়াছিলেন। এই অত্যাচারের বিব- 
রণই তাহার নীল দর্পণ নাটকের বিষয় 
বস্ত ছিল। 

১৮৭ সালে তিনি কলকাতার 

সুপার নিউমরারি ইনম্পেকৃটিং পোষ্ট 
মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন। পোষ্ট মাষ্টার 
জেনারেলকে সাহাযা ফর।ই এই পদের 
কার্ধ্য। এই সময়ে লুপাই যুদ্ধ মংঘটিত 
হওয়ায়, তিনি ১৮৭১ সালে ডাকের 

বন্দোন্স্ত করিব।র জন্ত কাছাড় গমন 

করেন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত 

যুদ্ধের সময় কাজ করিয়াছিলেন। গবর্ণ 

মেন্ট তাহার কাজে মস্থষ্ট হইয়। তাহাকে 
রায় বাহীছুর উপাধি দ্বারা সম্মানিত 

করেন। ইতিমধো পোষ্ট মাষ্টার জেনা- 

রেল ও ডিরেক্টার জেনারেলের মাধ্যে 

বিবাদ ঘটে। তিনি পোষ্ট মাষ্টার 

জেনারেলকে সমর্থন করেন। ইহার 

ফলে তিনি ডাক বিভাগ ছাড়িতে বাধ্য 

হইনা আন্য বিভাগে চলিয়া যান। 

ইচ্চারই কিছুকাল পরে ১৮৭৩ সাল্রে 
আশ্বিন মাগে তিনি কয়েকটা কৃতবিদ্ধ 

পুত্র রাখিয়! পরলোক গমন করেন। 

দীনবন্ধু প্রধানতঃ সামাজিক বিষয় 
লইয়! নাটক রচন। করেন। তাহার 

পূর্বে অ/র কেহ সামাপ্িক নান বিষয় 

সাারতীয়-এঁতিসাসিক। 

নাই। 

দীনবন্ধু 
লইন্ বিস্বৃত ভ:বে নাটক রচনা করেন 

তাহার গ্রধ।ন নাটক নীল. 

দর্পণ ১৮৬০ খ্রীঃ অবে প্রকাশ্ত হয়। 

প্রথম প্রকাশ কালে উহাতে গ্রন্থকারের 

নাম ছিলনা । তৎপরে নিয় লিখিত 

নাটকগুলি যথাক্রমে প্রকাশিত হয়. 

নবীন তপস্থিনী (১৮৬৩); বিয়ে পাগল 

বুঙে। (১৮৬৫); সধবার একাদশী 

(১৮৬১)) লীলাবতী (১৮৬৯)) নুরধনী 
(কান্য ১ ১৮৭১)) জামাইবারিক ও 

দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)। এই মক 

ভিন্ন কমলে কামিনী; যমালয়ে জীমস্ত 

মানুষ) পোড়ামহেশ্বর; ক,ড়ে গরুর 

ভিন্ন গোঠ এবং পদ্য সংগ্রহ নামক 

কয়েক খানি গ্রন্থও তিনি রচন! করেন। 

মাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর 
বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়! 

ছেন যে দীননদ্ধুর অনেক নাটক প্রকৃত 

ঘটন1! লইয়! রচিত এবং নটকান্তরগত 

অনেক্ক চরিত্র জীবিত বাক্তিদিগকে 

লক্ষ্য করিয়া! অস্কিত। কোন কোন 

চরিত্র ইংরেজি নাটকের অন্ককৃতি। 

নীলদর্পণ নাটক গ্রকাশিত হইবার 

গর এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 

হয়। উহার ইংরেজি অন্ুবাদও গ্রকাশ 

হয় এবং তাহ! লইয়া! কলিকাতা নুগ্রীম- 

কোটে মকর্দমাও হয় (জেমস্ লঙ. 

নাম দ্রষ্ট্য)। দীনবন্ধুর নাটকগুলি 
তৎকালে খুব লোকপ্রিয় হইয়াছিল 

এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল 



াহাদের .মধ্যে অনেকগুলি প্রকাও 
 ক্নঙ্গালয়ে অভিনীত হইত। 

দীনেজ্ানাথ ঠাকুর--তিনি যোড়া- 
সাকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের 

মহর্ষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের প্রপোত্র 
ও দ্বিজেজ্জনাথ ঠাকুরের পৌত্র । ১৮২ 

তিনি 

তিনি 

গর; অব তাহার জন্ম হয়। 

(সঙ্গীত শানে অভিজ্ঞ ছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের বহু সংগীতের সুর যোজন! 
করিয়াছেন । 

ভারতীতে দীর্ঘ ২৫ বংসরকাল সঙ্গীতের 

শিক্ষক ছিলেন। সাধারণইঃ বড় বড় 

গাঃকের! সঙ্গীত শাস্ত্রের এক এক 

বিশেষদিকে দক্ষতা অর্জন করেন। 

কেহ গ্রাচীন সংগীতের একভাগ, আর 

কেহ অন্তভাগে দক্ষতা. লাভ করেন, 

কেহ কীর্তনে,কেহ বাউল কেহবা 

ভাটিয়াল, এইরূপ এক একজন এক 
এক দিকে পাঁরদর্শিত! লাভ করেন। 
এই সব বৈচিত্র অনুমারে গুণীদের 

শ্রেণী বিভাগ হই! থাকে । কিন্তু 
দীনেন্ত্রনাথের বৈশিষ্ট ছিল এই যে, 

তিনি নব রকমের গানই অনাাসে 

অতি দক্ষতার নছিত গহিতে পারিতেন। 

প্রাচীন হিন্দী সঈংতেও তাহার নৈপুণ্য 
ছিল। তীহীর-বীর্তন শুনিয়!. অনেক 

সময় অশ্রু মংবরণ কর! অসাধা হইত। 

দ্বিজেন্জনাথের হাসির গান তাহার মুখে 

গুদিলে মনে হইত, তাহার জুড়ি নাই। 
গুধু ভারতীয় নহে, ইউরোপীয় মগীতেও 

তিনি বোলপুর বিশ্ব- 

তার দক্ষতা ছি । বিলাতে 
| অবস্থানকালে এই সঙ্গীতের মোহই 

তাহাকে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা অগ্রবন্তী 
করিতে পারে নাই। 

তিনি সংগীত রচনাতেও নিপুণ 

ছিলেন। যদিও বেণী সংগীত তিনি 

রচনা করেন নাই, কিন্তু যে সল্প কয়টা 

রচন! করিয়াছেন, তাহ] অতি মনোহর । 

অনেকে হয়ত জানেন ন। যে) তিনি 

নান। ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ফরানীা 

ইংরেজী, সংস্কৃত, মৈথিলী ও ব্রজবুলি 

তিনি বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 

তাহার খুব অধ্যর়ন ল্পৃহা ছিল। তিনি 

নিষ্ষেকে জাহির করিতে একেবারেই 

ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৩৪২ বঙ্গাঁন্দের 

শ্রাধণ মানে মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তিলি 

অপুত্রক পরলোক গমন করিয়ছেন। 

দ্রীনেশচক্ বন্ু-_ বাঙ্গালী সাহি- 
ত্যিক। ১৮৫০ খ্রীঃ অবের ফেব্রুগাপী 

মাসে (১২৫৭ বঙ্গাঝের ফাল্গুন: তাহার 

জন্ম হয়। 

মাণিকগঞ্জ মহকুমার শ্রীবেড়িযা গ্রামে 

ক 

ঢাকা জিলার অন্তগত 

তাহার পৈতৃক নিবাদ ছিল। তীহার 

পিতা অভয়াচরণ বন্থু ন্রকারী কাজ 

উপলক্ষে ভাগলপুরে বাপ করিতেন। 

দীনেশচরণ সেই স্থান হইতে প্রবেশিকা 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। কিছুকাল কলি. 
কাতা মেডিক্যাল কলেদে অধায়ন 

করেন। কিন্তু শারিরীক অনুস্থতার 

প্রন্ত ভীহাকে অধ্যয়ন পরিতাগ করিতে 



৯৩৭ 

ভয়। তদবধি তিনি বাটাতে অবস্থাৰ 

করিয়! বিস্ভলোচনা ও সাহিত্য সেবা, 

করিতে থাকেন। 
তাছার কবিকাহিনী ও মানস বিকাণ 

নামক কবিতা পুস্তকদ্বরর তৎস্কালীন 

স্থধীজনকর্তৃক বিশেষ সমাদৃত হয়। কুল- 

কলঙ্কিনী ও মহা প্রস্থান নামক ছুই খানি 

উপভ্াসও তিনি রচনা! করেন। বাম! 

বোধিনী, বান্ধব, ভারতমিহির প্রভৃতি 

বাঁঙ্গাল। পত্রিক। ও ইংরেজি ছ্েটসমান 

কাগজে তাহার অনেক রচল। প্রকাশিত 

হইত। ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত চারু 

বার্তা এবং ঢাঁকা প্রকাশ পত্রিকা্ধয়ের 

সম্পাদক পদেও তিনি কিছুকাল নিযুক্ত 
থাকিয়। পত্রিকাদ্বয়েব বিশেষ উন্নতি 

সাধন করেন। টক! নিবাসী খ্যাত 

নাম! সাহিত্যিক কালীপ্রদন্ন ঘোঁব 

মহাশয় ভাতার বিশেষ উৎসাহ দাতা 

ছিলেন । 

১৩০৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 

(১৮৯৯ খ্বীঃ অনের অক্টোবর ) মাধ 

আটচল্লিশ বংমব বয়সে ওলাউঠ। রোগে 

কাহার মৃত্যু হয়। 

দীপক্র শ্রীজ্ঞান। অতীশ-_অতীশ 
দীপঙ্কর ক্ীজ্ঞান দেখ। 

দ্ীপনারায়ণ সিংহু--১৮৭৫ খ্রীঃ 
অবে' পাটনাধ তাহার জন্ম হয়| তিনি 

প্রথমে কলিকাতান শিক্ষা লাভ করিয়া 

বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়। 

ামেন। তাভাব পিত| রাবাছাঁছুর ' 

'ভারতীয়"এভিহাসিক দপাবাঈ 

তেক্গনারায়ণ নিংহ, ভাগলপুরে কলেজ 

স্থাপন করিয়! শিক্ষা! বিস্তারের সহায় 

হইয়াছিলেন। ইং১৯৯৭ সালে বহরম- 

পুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মি- 
লনের তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। 

তিনি কিছুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যও ছিলেন। মহাত্মা - গান্ধীর 

প্রভাবে প্রভাবান্বিত হুইয়া, তিনি 

ইং১৯২০ সালে অহিংদ, অসহযোগ 

মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি আইন ভঙ্গ 
আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবাসও 
করিয়াছিলেন। তিনি তাহার সমস্ত 
সম্পত্তি দেশেব শিল্প ও অন্তবিধ উন্নতি 
কল্পে ন্টাসসম্পত্তিরপে দান করিয়! 
গিয়াছেন। ১৯৩৭ খ্রীঃ অবে তিনি পর- 

লোক গমন কবেন। 

দ্।পাবাই-€১) ছত্রপতি শিশাজীর 
পিতামহী। তিনি বনঙ্গপাণ নিম্বলকার 
নামক একজন মহারাষ্ত্রপতির কন্ত। 
ছিলেন। মালোজী তাহাকে নিনাছ 
করেন। 

দীপা বাই--(:) তিনি শ্বাজীর পত্থী 
পুতলী বাই এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহারই সঙ্কোদর ভ্রাত| রাজারাম। 

বিশজী রাও তাহাকে বিবাহ করেন। 

দীপা বাই-(৩) তিনি শিবাছীর 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বঙ্কোজীর সহ্ধর্থিলী। 

এই বুদ্ধিমতি রমণীর উপদেশে শিবাজীর 
সহিত বঙ্কোজীর মিলন হুইরাছিল। 
বঙ্কোজী অতি গর্বিত ছিলেন! প্রধান 



দীর্ঘরতস 

মন্ত্রী হনুমন্ত রাও অতিশয় বুদ্ধিমান ও 
সপ সা পাস শী পা, পাপ চে শিপ 

বস্কে'জীর পরম ছিতৈষী ছিলেন। এই 
উপকারী মন্ত্রীকে অপমান করিয়া)তিনি 

রাজ্য হইতে তাড়াইয়। দেন। হনুমন্ত 
রাও শিবাজীর সহিত মিলিত হইলেন । 

এদিকে বক্ষেজী শিধাজীকে অগ্রাহা 

করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় 

শিবাজী হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ 
করিলেন। বক্কোজীর সৈন্ধ ভীষণভাবে 

পরাজিত হইল। উপার়ান্তর ন৷ দোয়া 
বন্কেজী স্বীয় পত্থী দীপ বাঈ এর 

শরণাপন্ন হইলেন। তিনি স্বামীকে 

বিশ্বপ্ত মন্ত্রী হনুমন্ত রাওকে প্রত্যানয়ন 

করিতে অন্গরোধ করিলেন। বস্কোপী 

গত্যন্তর ন| দেখিয়! হনুমন্ত রাওকে 

অতি বিনীত্ভাঁবে আদিতে অনুরোধ 

করিলেন। গ্রথন বারে কৃষ্তকাধ্য ন! 

ইইয়! আবার তিনি আরও কাঁতরতা 

গ্রদর্শনপূর্ববক তাহাকে আপিতে লিখি- 

লেন। হনুমন্ত রাও এবার না আসিয় 

গারিলেন না। বঙ্কোী অতি সমাদরে 

তাহাকে গ্রহণ করিয়। পূর্ব অপরাধের 

জন্ত ক্ষম! ভিক্ষা করিলেন। হনুমন্ত রাও 

মনের ক্রোধ বিদুরীত করিয়। শিবাজীর 
সহিত তীহার মিলন করাইয়! দিলেন। 
শিবাজী স্বীয় ভ্রাতাকে শ্বপদে প্রতিষ্িত 

ত কন্ধিলেনই, অধিকন্ধ বুদ্ধিমতী ভ্রাতৃ- 
বধুকে সাত লক্গ টাকা আয়ের এক 

বিস্তৃত ভূমি খণ্ড উপহার প্রদান করি- 

গেন। চে 

জীবনী-কোব ৯০৮ 

দীর্ঘরভস -তিনি উড়িম্ার সোম- 
বংশীয় নরপ।ত মহাভর গুপ্ত জন্মেজয়ের 

অন্যতম পুত্র । তাহার পুত্র আপভার 

অপুত্রক অবস্থার পরগোক গমন করিলে, 

জন্মেজরের অণর পুত্র বিভিত্রবীর্য/ 

রাজা হন। বিচিব্রবীর্য দেখ। . 

দুঃখভঞ্জন-- একগ্রন জ্যোতিষের 

পণ্ডিত | জাতক ম্ুধাকর গ্রন্থ তাহারই 

রচিত। 

দুঃখীরাম পাল - নদীর! জিলার অন্ত- 
গত ছুগাছিয়। নিবাঁপী ছুঃখীরাম পাল 

ও বাগাড়ে নিবানী রঘুনাথ দান প্রস্ৃতি 

কয়েকজন হিন্দু ও একজন মুসলমান, 

সাহেবধনী লামক একজন মল্গযাপীর 
নিকট দীঞ্। গ্রহণ করিয়। স্বীর গুরুর 

নামে সাছেবধনী নামে এক ধর্ম সম্প্র- 

দাঁয় গ্রতিষ্ঠা করেন । ইহাঁকে কর্তা" 

ভঙীরই এক শাখা বলা যাইতে পারে। 

| ইহাদের উপাসনা! স্থানে একখান৷ 

আপন থাফে। প্রতি বুহস্পতিবারে 

এই আসন সমীপে উপাসকেরা মিলিত 

হইয়। সাধন। করিয়। থাকে। এই 

সম্প্রদায় বিশেষ প্রনার লাভ করিতে 

পারেনাই। অচিরে আস্তত্ব লোপের 

সম্ভাবনা মাছে। 

দুঃখী শ্টামাদাস তক বৈষণন কবি। 

অনুমান ১০৭০ বঙ্গান্দে মেদিনীপুর 

জিলার অন্তর্গত প্রায় পনের ' মাইল 

পূর্বধন্পী হরিহরপুর গ্রামে ছুঃবী 
শ্ামাদাস জন্সগ্রহণ করেন। ইনি 



৯০৪ 

দেবংশীগন কারস্থ। পিতার নাম শ্রীমুখ 
অধিকারী ও মাতারনাঁম ভবানীদাসী। 

ইনি 'গেবিন্ধমঙ্গল' নামে একখানি 
উতরুষ্ট কাবা গ্রন্থ প্রণরন করেন। 

অগ্ভ।পি তাহার বাটাতে নিঙ্গ বংশধরগণ 

কর্তৃক ভক্তি ও নিষ্ঠঠর সহিত ইহা! 

পৃজিত হইয়। আসিতেছে) শ্রীধর স্বামীর 
টক! অবলম্বন করিয়। শ্রীমস্ত(গবতের 

একখামি সরল বঙ্গান্নবাদও রচন! 

করেন। 
দুজন জী-_ একজন দাছ্পন্থী সাধু। 
দামোদর দাসজী দেখ। 

দুদা_ দিল্লীর সম্রাট আকবর চিতোঁর 

আক্রমণ করিলে পর রাণা উদয়পিংহ 

ভয়ে পলাঁরন করিলেন । কিন্তু মিবা- 

রারে সমস্ত সামন্ত নরপতিগণ চিতোর 

রক্ষার্থ সমরাঁঙগলে অবতীর্ণ হইলেন। 
তমধো মাদোরিয়াপতি রাঁবৎ ছুদা 

সঙ্গাবংদিগকে লইয়া সুঘলদিগের 

'ব্রুদ্ধে যুদ্ধ কন্িয়াছিলেন। অগণিত 

গাঁঠান ও তীতাঁর সৈম্ত নিপাত করিয় 

ছুদা সমরাঞ্গণে শয়ন করেন। উদয়" 

সিংহ দেখ। 

দুন্দিয়। বেগ-একজন দন্্যপতি। 
প্রথমে সে টিপু হুলতানের সৈনিক দলে 

ছিল। পরে কিছু লোক সংগ্রহ করিয়! 

টিপু সুলতানের রাজ্যেই উৎপাত 

করিতে আরম্ভ করে। সুলতান তাহাকে 

পরাত্ত করিয়া! শৃঙ্খলাবন্ধ করেন। 

ইংরেজেরা মহীশুর অধিকার করিলে 

ভারভীক্ব-এতিহাজিক রগাকুমার 

সে মুক্তি পয । এই কৃতখ্খ পাঁচ হাজার 

সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া ইংরেজ রাজ্যেই . 
অন্যাচার করিতে আরস্ত করে। ১৮ 

খীঃ অন্বে সে পরাজিত ও বন্দীহ্য় 
এবং অতাল্প কাল পরেই বন্দী দশাতেই 

মৃত্ামুখে পতিত হয়। 

ভুর্গদেব-_তিনি ১৫*৮ শক্ষে (১৫৮৬ 

খ্রীঃ) সন্বংসর ফল নামক গ্রন্থ রচনা 

করেন। 

দুগভঞ্জন- একজন জ্যোতিষী পত্তিত্ত 
তিনি “রেখা জাতক সুধাকর+ নামক 

সামুদ্রিক গ্রন্থ গ্রণয়ন করিয়ছিলেন। 

দ্ুগসিংহ_-_ একজন জ্যোতির্বিদ 
পণ্ডিত। পরাশর আচার্য্য চারুসিদ্ধান্ত' 

প্রণয়ন করেন, কালবশতঃ তাহাতে 

ভূল দেখিয়া, আর্ধ্যভষ্ট, তাহাকে পরি- 

শে।ধিত করেন । তাহাও অ্রস্ত হওয়াতে 

দর্গদিংহ, বরাহমিহিরাদি তাহাতে প্ফুট 
নিবন্ধ করেন। 

দুর্গাকুমার বস্থু, রায় সান্েব_ 
স্বর্গীয় ছুর্গীকুমার বন্থু প্রাচীন ঢাকা 
নগরীর বুড়ীগঙ্গ! নদীর দক্ষিণ তীরম্থ 

তেখরিয়। গ্রামে প্রসিদ্ধ বসুবংশীয় বড়- 

বাড়ীর স্বর্গীয় সদানন্দ বনু ঠাকুরের 
সর্বকনিষ্ঠ সম্তান। ১৮৪৮ ইং ১৭ই 

আগষ্ট উক্ত গ্রামে তাহার জন্ম হয়। 

শৈশবেই তাহার পিতৃবিগ়োগ হয়। 

একান্নতৃক্ত বৃহৎ পরিবারস্থ গ্রোষ্ঠ প্রাত| 
স্ব্গীয় কৈলাসচন্জ বসুর তত্বাবধানে 

বাল্যকালের শিক্ষা সপ্পর হয়। ব্দেশে 



দুগণকুদার 

গ্রাচীনঙম .তেধরির়! উচ্চইংরেজী ? বগ্কা- 

. লয় ১৮৫৬ ইং ১৫ই মার্চ স্থাপিত হয়। 

সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে সেই সময় পল্লী অঞ্চলে 
আর কোনও উচ্চ ইংরেজী বিগ্যালয় 

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব 

যখন কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভ।লয় প্রতিষ্ঠিত 

হয় তখন উক্ত বিছ্ভালয় অনুমোদন 
লাভ করে। উক্ত বিস্ভাপয় হইতে 

প্রথম যে পরীক্ষার্থীদল ১৮৬২ গ্রীঃ 

অবে প্রবেশিকা (00:8006) পরীক্ষা 

উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের মধ্যে ছুর্গাকুমার 
বস্তু একজন ছিলেন। পাশ হওয়ার 

পরে, ঢাকাতে তীাছার জ্যেষ্ঠ ভগ্লিপতি 

প্রণি্ধ উকিল স্বর্গীয় লক্ষমীনার।য়ণ ঘোষ 
মহাখয়ের ঢাক। বাঙ্গালা বাজারের 

বাসার থাকিয়। ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন 

করেন। এফ -এ (11756 4১/6৪)পরীক্গায় 

উত্বীর্ণ হইলে তার বিরাহ হর়। 

১৮৬৮ এ্রীঃ অবে ঢাক। কলেজ হহতে 

তিনি বি, এ পাশ করেন । দমপাঠীদের 

মধ্যে স্বর্গীয় নবাব মিরাজ ২উপ ইসলাম 
খ। নাহেব একজন ছিলেন। এ বৎদরেই 

তিনি শ্রী মিশন হাই স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ 

তর; অবে হট গবর্ণমেন্ট জিলা স্কুণ 

স্থাপিত হুইলে, তিনি উক্ত স্কুণের গ্রধান 

শিক্ষকের কাধ্যভার গ্রহণ করেন এবং 

তথায় বিশেষ সুখ্যাতি ও ' সন্ধানের 

মহিত চৌন্রিশ বৎমর নির্বাহ কারয়া 
অবসর গ্রহণ করেন। 

জীবনদী-কোঁধ ৯১০ 

কেবল শ্রীহট জিলায় নঙে, আসামের 

অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই, বাহার এক 

তৃতীয়াংশ শতাবীর মধ্যে শিক্ষিত 
হইয়াছিলেন, তাহার ছাত্র। তাহার 
কর্তব্যনিষ্ঠা এবং পৃতচরিজ্র বারা তিনি 
আদর্শ শিক্ষকরূপে সর্বত্র সকলের 

নিকট সম্মানিত হইতেন। আসামে 

শিক্ষা বিস্তারের জন্ত তাহার নিকট এ 

প্রদেশ বিশেষভাবে খণশী। ইংরেজী 
সাহিত্য ও ইতিহাসে তাহার অনাধারণ 

পাণ্ডিত্য ছিল। 

তাহার ছাত্রগণের মধ্যে প্রপিদ্ধ 

স্ব্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল, স্বর্গীয় সম্তদান 
থাবাজী, (তারাকিশোর চৌধুরী 
এম, এ বিঃ এল ) গিভিলিয়ান গুরু- 

সদয় দত্ত, প্রথম জাপান যাত্রী 
রমাকান্ত রায়, প্রপিদ্ধ দার্শনিক শ্রীধুক্ত 

সীতান[থ তব্বভূষণ, সু প্রসিদ্ধ চিকিৎসক 

শ্ীযুক্ত হুন্দরীমোহন দান ইত্যাদি 

মেধাবী ছাত্রগণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

তিণি যৌবনকালেই স্বগীয় ব্রহ্থাপন্দ 
কেশবচন্দ্র সেলের প্রভাবে এবং তাহার 

প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন দৈনিক 'হগ্ডিয়ান 

মিরার সংবাদ পত্র নিয়মিতভাবে পাঠ 

করিয়া, ব্রাঙ্গধন্মে বিশ্বাপী ও তদনুযায়ী 

উপাননাশীল হন। তিনি তাহার ঘনিষ্ট 

কুটুম্ব স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার গুহ এবং 
শ্রীঃট্রের তদানীন্তন সরকারী উকীল 
কৈলাসচন্্র ঘোষ দ্তীদার মহাশয়ের 

নহযোগীতায় গ্ীহট ত্রার্ছ সমাজ গুহ 



৯১১ ভারতীয়-এতিহানিক দুগচিতা, 

নিষ্চাণ করেন। কার্য হইতে অবসর | উল্লেখ করিযাছেন। ১৯২৪ শ্রী অকের 

গ্রহণ করার পর গ্রীহট্ট সহরে তাহার | জান্য়াণী মানে (১৩৩০ বঙ্গাবের, 
স্থাপিত পাঠশাল। তাহার বন্ধুবান্ধবগণ মাঘ) তিনি পরলোক গমন করেন। 

দ্বারা 'দুর্ণাকুমার পাঠশালা” নামে 
অভিহিত হয়। তাহাতে বর্তমান সময়ে 

ছাত্র নংখ্য প্রায় আটশতের উপর । 

১৯০২ খ্রীঃ অব্য তিনি গবর্ণমেণ্ট 

হইতে“ রায় সাহেব উপাধি পান । পর- 

বর্তী বৎসর তীহার বিশেষ চেষ্টাতে নিজ 
জন্মভূমি তেঘরিয়! গ্রামে ডিছ্রীক্টবোর্ডের 
অধীন একটী এলোপ্যাথিক দাতব্য 

চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতি- 

টান দ্বারা এই অঞ্চলের এবং পার্স্থ 

বহু গ্রামের অধিবাধীগণ আজ পধ্যস্তও 

অতিশয় উপকৃত হইতেছেন। 

আদগামের চিফ কমিশনার মন্তব্য 

কররিয়াছিলেন--'বাবু ছুর্গাকুমার বন্গুর 

মত অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রধান শিক্ষক 

প|ঞয়ার সৌভাগ্যের গব্ব করিতে পারে 

এমন স্কুলের সংখা। ভারতবর্ষে বিরল? । 

এই মন্তব্য অনুমাত্র অতিরাঞ্জত নছে। 

ছুগাকুমাপ বসু মহাশয়ের কর্তব্য 

পরায়ণতা, 'অপক্ষপাতিতা, সময়নিষ্ঠা 

শক্ষা নেপুণা, নিরলনতা ও অমায়িকতা 

সপ্বধাদী সম্মত ছিল। এপব শিষয়ে 

তাহার কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে স্বনামধন্ত 

বাগ্মী খিপিনচন্দ্র পাল ও অবসর প্রাণ্ত 

ডেপুটি ম্যাঞজিষ্্রেট রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত 

গিরীশচন্দ্র নাগ এম এ, বি, এল প্রভাতি 

স্বরচিত পুস্তকাদিতে অনেকে কথ! 

ভুর্গাচজ্দ্র সান্ন্যাল--বাজাপী এঁতি- 

হাসিক। ১২৫৪ বঙ্গাকের জোষ্ঠ মাসে 
(১৮৪৭ ত্রীঃ জুন) তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতার নাম রামচন্দ্র সার্যাগ। 

তাহার বারেন্তর শ্রেণীর কূলীন ব্রাঙ্গণ। 

ইহাদেরই পুর্ব্ব পুরুষ, ভৃগুবংশীয় ধরা- 
ধর ন।মক এক ব্যক্তি মহারাঙ্জ আদি- 

শুরের সময়ে কাগ্ুকুজ হইতে বাঙ্গালা 

দেশে আগমন করেন। হূর্গীচন্ত্রের 

অগ্রঙ্গের নাম জয়চন্ত্র । অতি শৈশবেই 

তাহার পিতৃ বিয়োগ হয়। বিধবা 

পিতৃঘপ! কর্তৃক তিনি প্রধানতঃ লালিত 

প[লিত হন। 

১৮৬২ খ্রীঃ অবে ঠিনি ছাত্রবৃতি 

পগীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার তিন 

বৎসর পরে বঙ্গপুর গরিলা স্কল হইতে 

প্রবেশিকা পরঃক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া দশ 

টাকা বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর 

তিনি ইঞ্জিনীগারিং (পূর্তবিদ্তা ) শিক্ষার 
জন্ক কলিকাতায় উপপ্থিত হন এবং 

হিন্দু ছাত্রাবাসে অবস্থান পূর্বক পূর্ত- 

বিদ্ভাগয়ে পাঠ করিতে থাকেন। এ 

সময়ে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকগণের 
মধ্যে নানা প্রকার অনাচার প্রবেশ 

করিয়াছিল। তাহার! হিন্দু শাস্বান- 
মোদ্দিত সকল প্রকার আচার ব্যবহ1- 

 রেরই বিক্বোধিতা করিতেন। ছর্গাচন্ 



আজ 
সেই শ্রেণীর ছিলেন লা। তজ্জন্ত 
ছাত্রাবাসন্থিত অগ্ঠান্ঠ ছাত্রগণ তাহার 

প্রতি নানারূপ উংপীড়ন করিতেন। 
তাহাদের মধ্যে কেহ বলপুর্ব্বক তাহাকে 

গো-মাংদ ভক্ষণ করাইবার জন্য চেষ্ট। 

করেন। এই সকল নানাদগ উৎপীড়- 

নের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত 
তিনি পুর্তবিস্তালয় পরিত1াগ করিতে 
বাধ্য হইলেন। তংপরে ১৮৭ খ্রীঃ 
অবে জেনারেল আ্যপেম্রী ইনটিটিউখন 
(0909181 48599101১17 10801001010) 

বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) হইতে এফ - 

এ (17178 4165) পরীক্ষা দেন। কিন্তু 

উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। 

ইহার পর কিছুকাল তিনি স্বাঞ্্য 
লাভের আশায় গাটনা ও কাশীতে বান 
করেন। কাশীতে তিনি সংস্কৃত অধা- 

য়নও করেন। পুর্বে কিছু ফরাসীও 
শিথিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অবঝে তিনি 

তৎকালীন প্রচলিত আইন পরীক্ষার 

উত্তীর্ণ হইয়া জলপাইগুড়িতে আইন 

ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু জল- 

প|ইগুড়ির জলবাধু ইহার স্বাস্থোয় 

জন্কুল ন। হওযক্জাতে তিনি এলাহাবাঁদ 

হাইকোটের অধীন আর এক আইন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কানপুরে আইন 
ব্যবসাগন আরস্ত করিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ 
অধ পর্যাস্ত তিনি কানপুরে ছিলেন। 

এঁ সমগ্কের মধ্যে তিনি “মহামোগল”, 
লামে একখানি কাব্য রচনা! করেন। 

জীবনী-কোব 

অতঃপর তিনি সামান্ত কিছুকাণ কলি- 

কাতা প্রেমিডেন্দী ম্যাজিস্ট্রেটের আদা- 

লতে ওকালতি করিয়! পুনরায় জল- 

পাইগুড়ি গমন করেন এনং ১৮৯৩ খ্রীঃ 

অন্ধ পর্যযস্ত তথায় অবস্থান করেন। 

পুনরাপ্ স্বাস্থ ভঙ্গ হওয়ায় তিনি 

কিছুকাল টাঙ্গাইল, নগগ! গ্রনৃতি 
স্থনে বান করিয়া ১৯০৭ খ্রীঃ অবে 

দিনাঞপুরে যাইয়া আইন ব্বণাক 

আরম্ত করেন। 
বসর খানেক পরে, কোনও 

বৈষগিক কাজের জন্ত রঙ্গপুর যাইবার 

সময়ে রেল গাড়ীর কামরায় ছুইজন 

ইংরেঞ্জ অতর্কিতে তীহাঁকে আক্রমণ 
করে। তিনি আত্রক্গার জন্ত এ 

ইংরেজদ্বয়কে বিশেষ প্রহার করেন। 
তৎফলে আদালতের বিচারে তাহার 

চার বনর সম ক্াঁরাৰও হয়। এই 

ব্যাপার লইয়1 চারিদিকে তুমুল আন্দো- 

লন উপস্থিত হয়। তাহার প্রতি যে 

অত্যান্ত অবিচার করা হইয়াছে তাহ। 

তাহ অনুভব করিয়া জনেক বিশিষ্ট 

ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে মুক্তির জন্ 

আবেদন করিলেন। অনেক সদশর 

ইংরেজও সেই আবেদনে স্বাঞ্চর 

করেন। এই আন্দোলনের ফলে দাত 
মাস পরে কর্তৃপক্ষ তাহাকে মুকি 

গ্রদান করিলেন। 

মুক্তি লাত কবি [তিলি পুলা য় 

দিনাঞগগুরে আইন বাবসা আর 
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করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু জন্গমতি 
পাইলেন ন|। তদবধি সিন প্রধানত: 

সাহিত্য সেবার মনোনীবেশ করেন। 
দুর্গীকুমার ঘড়িয়াল-_. বাঙ্গালী 
পাপাগান রচগ্নিত। ভিন ঠাকুরদান 

দত্তের যাত্রার দলে অনেক দিন 

প্রধান গায়ক ছিলেন। পরে নিজেও 

একট যাত্রার দল গঠন করেন । 

কণিকাতায় তাহার নিবাস ছিল। 

তিনি প্রথম জীবনে ঘড়ির কাঙ্গ করি- 

তেন বলিন্না “ঘড়িয়।(ল+ বলিয। পরিচিত 

হনল। তাহার অন্ত পরিচয় দুপ্রাপ্য। 

দ্ুগচরণ চক্রবর্তী _বাঙ্গাণা কবি। 
তাহার নামান্তর বুল চক্রবন্তী। 

ফরমাইন মত যেকোনও ছন্দের বা 

ষেকোন নির্দি্ ভাবের গীত অতিপত্বর 

রচন1 করিবার তাহার অত আশ্চর্য্য 

মতা ।ছল। তিনি তরণীসেন ৰধ ও 

বাঁসলালা নামক পাঁচাণী রচনা! করিয়া- 

ছিলেন | এই গ্রস্থদ্ধয় এক্ষণে লুপ্ত 
ইইয়াছে। 

দুগ চরণ নাগ-তিনি “দাধুনাগ 
মহাশয় নামেই সাধারণে পরিচিত | 

ঢাক? জিলার অন্তর্গত দেওভোগ গ্রামে 

১১৫৩ বঙ্গাব্দ তাহার জন্ম হয়। তাহার 

'পতা দীন্দয়াল কলিকাত। হাঁট- 

খোঁলাতে এক মহাজনের গদীতে কাজ 
কহিতেন। তিনি নর্মাল স্কুলের পাঠ 

শেষ করিয়া কলিকাতা আসির়! 
হেমিওপ্যাখি শিক্ষা কবেন।। এই সময়ে 

১৯৫ ১১ 

সারভীয়-এতিহাসিক 

করেন। 

ছুর্গাচয়ণ 

তাহার প্রথমা পত্বী পরলোক গমন 

ডাজ্ঞ!রি প।শ করিয়! ভি“ 

চিকিৎস! বাবনায়ে প্রবৃত্ত হন এবং অল্প- 
কাল মধ্যেই বিশেষ উদ্নতিলাভ করেন। 
স্বগ্রামেই তিনি দ্বিতীন্ববার দারপরিগ্রছ 

করেন। তিনি সংসারে থাকিয়াও 

উদাসীন'ছিলেন। একদিন পরমহংস 

রামকৃষ্দেবকে দেখিতে যাইয়া মুগ্ধ, 
হন। তৎপরে তাহার দিকে বিশেষ" 

ভানে আকৃষ্ট হন। সংসারে থাকিয়াই 

সাধন ভজনে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। 

১৩০৬ সালে তিনি পরলোক গমন 

করেন। 

ছুর্গাচরণ ন্যায়রত্ব_ বরিশাল গ্িলার 
গাকড়িরা গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তিনি 

বাকল। সমাজের একজন প্রধান নৈয়া- 

গিক পণ্ডিতছিলেন। অগ্মান ১৩০৭ 

সনে, তিনি শ্বগা হন। তাহার পুত্র মহা 

মহোপাধ্যায় বিশ্বেখবর তকরত্ব নবদ্ধীপে 

এনং বদ্ধনানে স্তায়ের একজন শ্রেষ্ঠ 

অধ্যাপক ছিলেন। মৃত্যু ১৩২* সন। 

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--৫১) 
তাহার পিতা বাসুদেব বন্দোপাধ্যায় 

থড়দহবাসী ছিলেন। হুর্গাচরণ উত্তর 

পাড়ার সাবর্ণচৌধুরী বংশে বিবাহ 
করিয়। তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন। 

১৭৭৫ খ্রীঃ অবে নবাব আসফউদ্দৌল্ল। 

লক্ষৌএর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

তাহার সময়ে হর্গাচরণ তোবাখানার 
দেওয়ান ছিলেন। এই কাঁধ্যে তিনি 
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যেমন প্রভূত ঘশ ও সম্মান লাভ করেন করাইয়! দিলেন | কিন্তু অর্থাভাবে 

তেমনি যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করেন । অবিলম্বে তাহাকে পাঠ বন্ধ করিকে 

তাহার গ্রথম। স্ত্রীর গর্ভে পঞ্চানন ও 

রামশঙ্কর নামে ছুই পুত্র এবং দ্বিতীয়া 

স্ত্রীর গর্ভে রামলোচন নামে এক পুত্র 

জন্মে । 
ভুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়__( ১) 
বিখ্াত চিকিৎসক | চবিবশ পরগণার 

অন্তর্গত বারাকপুরের নিকটবর্তী মণি- 

রামপুরে ১৮১৯ শ্রী; অবে ভ্ীহার 

জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়মের সময় 

তাহার পিতা তাহাকে কণলিকাতার 

হিন্দু কলেকে ভর্তি করিয়৷ দেন। 

পাঠ্যবস্থায় তিনি ইতিহান ও গণিতে 

বিশেষ কৃতীত্বের পরিচয় দেন । এই 
সময়েই তাঁহার বিবাহ হয়। শিবাহের 

পরেই তাহার পিতা, তাহাকে নিমক 

মহলের একটা সামান্ত কাজে নিষুক্ক 
করিয়। দেন। কিন্ত তাহার অধ্যয়না- 

মুরাগ অতিশয় প্রবল ছিল। সেজন্ট 
তিনি কিছুকাল চাকুরীর পরেই সেই 
মহলের সুগ্রসিদ্ধ দেওয়ান দ্বারকানাঁথ 

ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, 

তাহার অধ্যয়নের ইচ্ছা! জাপন করেন। 

ঠাকুর মহাশয় তাহার অধ্ার়নাঙ্গরাগে 
অতিশয় প্লীত ু ইলেন। তিনি তাহার 

পিতাকে ডাকাইয়া, হুর্গাচরণকে পুন- 
র্ধার পাঠে নিধুক্ত করিতে অনুয়োধ 
করিলেন ।+; তাহার পিতা, পুত্র ছুর্গ।- 

চরগকে।: পুনর্ধার হিন্দু স্কলে ভর্তি 

হইল | এই সময়ের মধ্যে তিনি সাহিত্য 
ও বিজ্ঞান বিশেষরূপ অধ্যয়ন করিয়া- 

ছিলেন। বিখ্যাত হেয়ার সাহেব, 

তাহাকে তাহার স্কলের দ্বিতীয় শিক্ষ- 
কের পদে এই সময়ে নিযুক্ত করিলেন। 
তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২১ বখসর। 

একদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতে' 

ছেন, এমন সময়ে সংবাঁদ পাইলেন যে, 
তাহার স্ত্রী মাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়। 

ুমূর্য, প্রায় হুইয়াছেন। তিনি গৃহে 

আলির স্ত্রীর অবস্থা দর্শনে অতিমাত্র 
ভীত হইয়! তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আন- 

য়ন করিবার জন্ত, বহির্গত হইলেন। 

কিন্ত চিকিতৎনক লইয়া গৃহে আসিয়া 

তিনি দেখিলেন, তাহার স্ত্রী চিকিৎসার 

অতীত স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন 

বিয়োগ বিধুর স্বামীর মনে দৃঢ় ধারণ! 
জন্মিল, উপঘুক্ত সময়ে চিকিৎসাঁর 

বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, তীাহারস্ত্রীর 
অকালে কখনও মৃত্যু হইত না। এই 
ঘটন! তাঁহাকে চিকিৎস! শাস্ত্র অধ্যয়নে 

প্রণোদিত করে এবং পিতার অনিচ্ছ। 

সত্বেও তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধা্নে 

প্রবৃত্ত হইলেন । হেয়ার স্ব,লে অধ্যাপনা 
কালে, তিনি হেয়ার সাহেবের অনুমতি 

গ্রহণ পৃর্বক, প্রত্যহ মেডিকেল কলেজে 

গিয়া ছুই ঘণ্ট! কাল পাশ্চাত্য ভৈষজ্া 

বিদ্কা ও শরীরবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়! 
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আমিতেন। এই অবস্থা বেশী দিন৷ 

চলিল না। নৃতন অধ্যক্ষ জেমল সাছেব 

ছুর্গাচরণের ছুটি বন্ধ করিয়া! দিলেন। 
তেজন্বী, আত্মকর্দে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভূর্ণা 

চরণও তৎক্ষণাৎ হেয়ার স্কলের কর্ম 

পরিত্যাগ করিয়। ডাক্তারি শিক্ষায় 

আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পাঁচ বৎসর 

কাল মেডিকেল কলেজে অধায়ন করিয়া 

কৃতবিগ্ধ হইলেন। 

কলিকাতার বছুবাজার নিবাশী 

নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক 

ধনাঢ্য ব্যক্তি পীড়িত হইয়। মৃত প্রায় 

ছন। তদানীন্তন কলিকাঁতার খ্যাত- 

নাম! অমেক চিকিৎসকের চেষ্টাই ব্যর্থ 

হয় । কাহারও চিকিৎসায় তাহার 

রোগ আরোগ্য না হইয়! দিন দিন 

তাহার অবস্থা! আরও শঙ্কটাপন্ন হইল । 

রোগীর আজ্মীয়ের। একরপ হতাশ 

হইলেন। অবশেষে হিতাকাঙ্খীদের 
পরামর্শে তাহারা ছুর্গীচরণ বাবুকে 

ডাকাইঞধেন। .তিনি রোগীর অবস্থা 

সম্মক পধ্যালোচন! করিয়া ওধধের 

ব্যবস্থা করিলেন। সে সময়ে জ]াকৃনন্ 

নামে একজন বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎনক 

বিলাত হইতে অনতিপূর্বে কলিকাতায় 

আসিয়াছিলেন। রোগীর আত্মীয়ের 

ছর্গাচরণের সহায়তার জন্ত তাহাকেও 

আনন করিলেন। জ্যাকৃলন হুর্ণী- 

চরণের বাবস্থীয় সন্থু্ট হইলেন । পরে 

নীলকমল বাবু আরোগ্য লা করিলে, 

ভারতীয়-এভিহসিক ভুর্গাচয়ণ 

এই জ্যাকৃসন্ নাহেব হুর্গাচরণের ব্যব- 
স্থায় সন্তুষ্ট হইন্া বলিয়াছিলেন--“বাবু 
আপনি নেটিভ, জ্যাকৃমন্।, এই 
চিকিৎন। নৈপুণ্ো তাহার খ্যাতি অল্প- 

দিনেই খুব বিস্তৃত হয়। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগরের অন্থ- 

রোধে, কিছুদিন তিনি কলিকাতা ফোর্ট 
উইলিয়ম ছুর্গের খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। এই সময়ে পরাতে ও 

বিকালে এবং বদ্ধের দিনে চিকিৎসা 

করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাহার যখন 

প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমও হইতে 

লাগিল; তখন চাকুরী ছাড়িয়। দেওয়াই 
সমীচিন ঝলিয়। মদে করিলেন । তিনি 

ইহ স্থির করিয়! ৩৪ বৎসর বয়সে 

কর্ম হইতে অবসর গ্রহণপুর্ববক সম্পূর্ণ 

রূপে চিকিংস! ব্যবসায়ে আত্ম নিয়োগ 

করিলেন। অল্পকাল মধোই দুর্গাটরণের 

যশ এমন বিস্তৃত হইন যে, লোকে 
তাহাকে সাক্ষাৎ ধন্বস্তরির ভাঁয় জান 

করিতেন। বাস্তবিক তংকালে তিনি 

সর্ব শ্রেষ্ঠ চিকিৎদক ছিলেন। কি ধনী, 
কি দরিদ্র, কোন ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া 

যথনই তাহার শরণাপন্ন হইতেন, তিনি 

তখনই তাহার গৃছে উপস্থিত হইয়া, 

ষথাশক্তি তাহার রোগ মুক্তির ব্যবস্থ! 

করিতেন । সকলেই তাহার চিকিংস। 
নৈপুণো, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বে এবং ততো- 

ধিক তাহার অমায়িক হান্ত 'পরি- 
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হাঁন বাবহারে অতিশয় মুগ্ধ হইতেন। ফাল্তুন ১২৭৬ মঙ্গলবার) তিনি পরলোক 

কথিত আছে কলিকাতার নিকটবর্তা, 

কোনও ধনাঢ্য সন্ত্রস্ত মুনলমান ভদ্র" 

লোক পীড়। গ্রস্ত হইয়৷ অনেক কবিরাজ 

ও ডাক্তারের চিকিৎসায় ব্যর্কাম হন। 

রোগের প্রধান লক্ষণ অনবরত হাঁচি 

ও কাদি কেহইনিবারণ করিতে পাবেন 

নাই । অবশেষে দুর্গাচরণকে ডাঁক! 

হইল। তিনি কিছুক্ষণ রোগীকে পরীক্ষা 

করিয়াই রোগের (নদান নির্ণয়ে সমর্থ 

হন। রোগীকে কোনও ওষধ দ্বার। 

অল্লনকালের জন্ত অজ্ঞান করিয়। তাহার 

নাসিক! বিবর হইতে, একটী ছোট 

সপ! ্বার। একটা উদ্ধগামী রোম উৎ- 
পাটন করিলেন। ক্ষণকাল পরে রোগীর 

জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হাচি 

ও কাঁসিও বিদুরিত হইল | রোগী 
আশ্চ্ধ্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞান। 

করিলে, তিনি সেই রোমটা দেখা ইঞ্স। 

বলিলেন -'এইটী আপনার রোগ”, 

আর সন্নটা দেখাইয়। বলিলেন__“এইটা 

আপনার ওধধ। বল! বাহুল্য, রোগী 

সেই ভদ্র মহোদয় তাহার প্রত্যুৎপন্ন 
মতিতে সন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে এক হাজার 

টাক! পুরস্কার দিয়াছিলেন। এইরূপে 

খ্যাতি লাভের সহিত তাহার যথেষ্ট 

অর্থাগমও হইয়াছিল | শেষ বয়সে 

স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি চিকিৎম! 

ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন 

১৮৭৯ খ্রীঃ অবের ২২ ফেব্রুয়ারী (১২ই 

গমন করেন।' তাহারই সুযোগ্য পুণ্ 

দেশ নারক সুরেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যাঃ 

ও জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--(৩)খ্যাত- 

নাম। আইন ব্যবসায়ী ও জনহিত ব্রতী । 

তিনি ১৮৮৩ গ্রীঃ অন্দে কলিকাতায় 

কাশী শিত্র ঘাট ট্রাটস্থ স্বভবনে জন্মগ্রহণ 

করেন। মৃত্যুর পুর্বে তিনি তাহার 

উক্ত জন্ম স্থানের সংলগ্ন ভূমিতে (১নং 

ধনদ। ঘোষ গ্রীট) স্বনির্মিত প্রানাদোপম 

ভখনে সপরিবারে অবস্থান করিতে- 

ছিলেন। তাহার পিতামহ কালীকুমার 

হুগণী জিলার অন্তর্গত হরিপাল হইতে 

কপিকাতার আপিয়। বাধ করেন। 

তাহার জেষ্ঠ পুত্র রামলারার়ণ স্থশিশ্সিত 

ও কর্মদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। [তান 

রাঞ্জকীয় দৈনিক পূর্ত বিভাগে (১, ৬. 

1), 10111690119 4১০0০901065 196481৮- 

0১05) কাজ করিতেন । শেষে অব- 

ভিগনাম কোম্পান'র ( 810৯2 0901 

1)11000) 701))])৮17) কম্মাধ্যক্ষরূপে 

(7197791070 $551৯0%06) সম্মানের 

সহত কাঁজ করিয়াছলেন। দুগ্গাচরণ 

তাহারই সুযোগ্য পুর । তিনি প্রথমে 

ওরিয়েন্টেল সেমিনারী হইতে প্রবেশিকা 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাফ কলেজ 

হইতে ক্রমে ক্রমে এম, এ প 

উত্তীর্ণ হন। বিঃ এ ও এম, এ পপীক্ষায় 

ইতিহান ও অর্থশাগ্ে প্রথম স্থান 



৯১৭ 

অধিকার করিয়াছিলেন । ১৯৪০৬ ত্র 

অন্দে তিনি আইন ( 7. 1,. )পরীক্ষায়, 

এবং ১৯*৭ সালে এটার্ণ পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়া! অল্লকাল মধ্যেই একজন 

মেধাবী আইনব্যবসায়ী বলিয়! পরিগণিত 

হন। তাহার আইন সম্বন্ধীয় রচিত 

ইত্ডিয়ান কনভেয়েনণিং ও ইগ্ডিয়ান 

রেজিষ্রেসন এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া 

সর্বত্র প্রশংসিত । অর-ডিগনাম এগ্ড 

কোম্পানীতে তিনি প্রথমে সামান্ত 

আটকেল ক্লার্ক হা প্রবেণ করেন। 

পরে শ্বীয় প্রতিভ।বলে মেই কোম্পানীর 

একজন প্রধান অংশীদার হইয়াছিলেন। 

তাহার কর্মজীবনের প্রথম হইতেই 

তিনি পোরতন্ত্র ব্যাপারে বিশেষভাঁবে 

জড়িত ছিলেন এবং তাহার ভবিষ্যত 

গঠন ও উন্নতির সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভি- 

মত প্রকাঁশ করিয়া যথেষ্ট সহায়তা 
করিয়াছিলেন । 

রাজনীতি ক্ষেত্রে যদিও তাহাকে 

কখনও পুরোভাঁগে দেখা বায় নাই 
কিন্ধ বাঙ্গালংর সমস্ত রাজনৈতিক 

আন্বোলনেই তাহার কিছু না কিছু 

অংশ ছিল। [তিনি এক সময়ে উত্তর 

কলিকাতার একজন [বিশিষ্ট কংগ্রেস- 

কর্মী ছিলেন এবং সব্বদা উহার কার্যে 

সহায়তা করিয়াছিলেন । দেশের 

কাজের জন্ত অর্থ দান করিতে তিনি 

সব্বদা মুক্তহত্ত ছিলেন। দেশবন্ধু 

চিত্তরঞ্জন দাস প্রতিষ্ঠিত পলী সংঘটন 

ভারতীয়-এতিহ্থা্সিক তুগাচরণ 

তহবিলে, মহাত্মা! গান্ধীকে ও অন্তান্ত 

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাহার দান 
চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি 

দেশবন্ধু স্থৃতিসংস্থাপক সমিতির একজন 

সদম্ত ছিলেন । 

তাহার বিশ্বাস ছিল, শিল্পের উন্নতি 

ব্যতীত, কখনও দেশের আর্থিক 

অনচ্ছলতা৷ দুর হইতে পারে না। এই 

বিশ্বামের বশবর্তী হইয়া! তিনি দেশের 

বছুবিধ আর্থিক উন্নতি বিধায়ক কার্ধ্যে 

অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেশ। তিনি 

বন্থু চা কোম্পানী ও কয়লা কোম্পানীর 

সহিত যুক্ত ছিলেন। বেঙ্গল পটারী 
কোম্পানী লিমিটেডের বোর্ড গজব 

ডাইরেক্টারদের তিনি সভাপতি ছিলেন। 

তাহারই পিশেষ চেষ্টায় উক্ত কোম্পানী 

ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। 

তাহার এই কাজে অতিশয় শ্লীতি 

লাভ করিয়া 'আাচার্ধ। প্রকুল্লচন্ত্র রায় 

তাহার জীবন স্থৃতিতে, হূর্গাচরণের 

ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গত ব্রিশ 

বৎসর মধ্যে দেশে শিল্পের উন্নতি কল্পে 

ষে সমুদর প্রচে্ট। হইয়াছে জাহার 

প্রায় সকলগুলির সহিতই প্রত্যক্ষ 

ব। পরোক্ষভাবে তাহার যোগ ছিল। 

তিনি দেশের উন্নতিকর সর্ধাবিধ 
প্রতিীনে আনন্দের সহিত ধোগ / 

দিতেন। সামাজিক জীবন সর্ব বিষয়ে, 
উদ্তি লাভ করে, ইহাই তাঁহার আস্ত, 
রিক আকাম! ছিল। গলীমঙ্গল 
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এবং দেশের উন্নতি বিধাপুক এবম্প্রকার করেন । জগন্ধাত্রীকুমার, শচীন্দ্রকুমার, 
বহুবিধ সভাসমিতেও কত অনুষ্ঠানে 

যেতিনি কত অর্থ ব্যয় করির! ভাহা- 

দিগকে প্রকৃত দেশের ছিতকরী করিয়া 

তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এখানে 

তাহা বল! সম্ভব নয়। 

উত্তর কলিকাতার বুনকদের সর্ব- 

বিধ সদনুষ্ঠানে তিনি একজন প্রধান 
সহার ছিলেন। যুবকের। কোনও কাজের 

স্থচন| করিয়া তাহার কাছে উপস্থিত 

হইলেই হইল, তিনি তীহাঁদের সাহাধা 
ও উপদেশ দিয়! অগ্রসর করিয়! দিতে 

চেষ্টা করিতেন। তিনি সন্তরণ প্রতি 

যোগীতায় একজন বিশেষ উৎসাহদাঁত। 
ছিলেন। বহু খেলার ক্লাবে তিনি 

অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি বহুবিধ 

লাইত্রেরী, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান, রাজ- 
টনতিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির 

বিশেষ পৃষ্টপো ধক ছিলেন । 

রাজনীতিতে তাহার প্রথর প্রতি- 
ভার পরিচয় পাইয়। স্বর্গীয় চিন্তরগুন 

দান তাহাকে মুকুটহীন রাজ! বলিয়া 
অভিহিত করিতেন | শ্রীযুক্ত সুভাষচন্্র 

বসু ও স্বর্গীয় বতীন্দ্রমে!হন সেনগুপ্তের 

বিবাদের সময় উভয় পক্ষ তাহার নিকট 

আুপরামর্শের জন্ত আসিতেন এবং তাহার 

উপদেশ বিশেধভাবে গ্রহণ করিতেন । 

উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার রাজ 

জ্যোৎকুর্নীয় মুখোপাধ্যায়ের কন্ধা 
জুবোধবালা দেবীকে তিনি বিবাহ 

ও পবিভ্রকুমার নামে তিন পুত্র ও তিন 

কন্ত! বর্তমান রাখিয়া] গিয়াছেন। স্থযোগ্য 

জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্ধাত্রীকৃমার বি, এল, 

পিতার ফারমেই আরিকেল ক্লার্ক হুইয়! 
কাজ করিতেছেন। 

এই অমায়িক মিষ্ভাষী, দাতা, 

পরোপকারী দেশমাতৃকার স্ুসস্ত।ন 
১৩৪২ বঙ্গাবের ১৩ই আষাঢ় ( ২৬৭ে 

জুন ১৯৩৫ ) পরলোক গমন করেন। 

দুর্গাচরণ রক্ষিত--ফরাসী অধিকৃত 

চন্নননগরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি । 

তাহার পিতার নাম গোবিন্দচন্ত্র রঙ্গিত। 

তিনি কলকাতায় থাকিয়া ফরালী 

জাহাজে মাল সরবরাহ কাজে নিধুক্ত 

ছিলেন। ত্তিন্ন ক্যাম এগু ল্যাম।রু 

নামক একটি ফরালী বাণিজ্য 'প্রতিষ্ঠ।- 

নেরও তিনি বেনিয়ান_ ছিলেশ। এই, 
উভয় কার্দে তিনি যথেষ্ট অথ উপাজ্জন 

করিয়াছিলেন। ১২৪৮ বঙ্গাব্ধের আশ্বিন 

মাসে, (১৮৪১ শ্রীঃ সেপ্টেম্বর ) চন্দন- 

নগরে দ্রর্চরণের জন্ম হয়। থাকার 

পাঠশালায় তাহার বিদ্যারস্ত হয়। কিন্ত 

বাল্যকাঁলেই, মাত্র.দশ বৎসর বয়সে 

তিনি পিতৃ হীন হওয়ায় উচ্চ শিক্ষা 

লাভের সুযোগ তাহার ঘটে নাই। 

অধিকন্ত গোবিন্দচন্ত্র হঠাৎ দারুণ বিস্- 

চিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া নৃতাযুখে 

পতিত হওয়!যর় তাঁহার আত্মীয় স্বজনের! 

তৌহার ত্যকত অর্থাদির কোন সন্ধান 
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পাইলেন না। ফলে হূর্গীচরণের মাতা। ) কিন্তু চা€ুয়ী জীবনের উপর বীতম্পৃহ 

অপোগণ্ড পুত্র ও কন্তা লইন়া একেবারে 

নিঃস্ব হইয়! পড়িলেন। এই বিপদকালে 

পূর্বোক্ত ক্যামা-ল্যামারু কোম্পানীর 
অন্ততম অংশীদার ক্যাম! সাহেব নান! 
ভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে 

থাকেন এবং তাহা রই যত্বে ও সাহায্যে 

হর্গাচরণ আরও কয়েক বৎসর লেখা- 

পড়। শিখিবার সুযোগ লাভ করেন। 

চতুর্দশ বৎসর বয়সে হুর্গাচরণ”ছাত্র 
জীবন শেষ করিয়। পূর্বোক্ত আঁপিসেই 

সহকারী কোষাধাক্ষের পদ লাভ 

করেন। কিন্তকিছুকাল পরে ঘটনা- 

চক্রে, তাহাকে চাকুরী পরিত্যাগ 

করিয়া আত্ম গোপন করিয়। থাকিতে 

হয়। তঁঃহার অন্ততম হিতার্থ ক্যাম। 

সান্ছেব তখন ভারতে ছিলেন না। 

তিনি সংবাদ:পাইয়৷ তাহার সহকারী 
লামার সাহেবকে প্রকৃত তথ্য অনু- 

সন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। 

কারণ ঠাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল 

যে হুর্গাচরণ বাস্তবিক হষ্ট লোকের 

১ক্রান্তে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহ! 
হউক, ক্যাম! সাহেবের চেষ্টায় হুর্গী- 

চরণ চাকুরী ফিবিপ্না পাইলেন বটে, 

কন্ত পূর্বে তাহার সহকারী কোষাধাক্ষ 

থাকার সময়ে, প্র।তষ্ঠানের যে অর্থ 

ক্ষতি হয়, তাহার অর্ধেক পুরণ করিয়! 

দিতে আদিষ্ট হইলেন। হুর্গাচরণ খগ 

করিয়া! দেয় অর্থ পরিশোধ করেল; 

হইয়। স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিতে 

মনস্থ করেন। তাহার পরম হিতৈষী 

ক্যাম! সাহেব ইতিমধ্যে ভারতে ফিরিয়। 

আসিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায় করি- 
বার জন্ত 'ছর্গাচরণকে পাঁচশত টাকা 
মূলধন স্বরূপ প্রদান করিলেন। 

ধর অর্থের সহিত আর কিছু অর্থ 

গ্রহ করিয়। হুর্গাচরণ বাবসায় আরম্ত 

করিলেন এবং তীক্ষ বুদ্ধি অধ্যবসায় 

প্রভৃতি গুণে অল্লকালের মধ্যেই বিশেষ 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ক্রমে তাহার 

ব্যবস। দ্রুত বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং 

তিনি অচিরকল মধ্যে একজন প্রধান 

ব্যবসায়ী রূপে গণ্য হইলেন। আঁঙদানী 

রপ্তানী কার্যে তৎকালীন প্রধান প্রধান 

বৈদেশিক কারবারগুলির সহিত তাহার 

প্রতিদ্বন্দিতা চলিত । ব্যবসায় ক্ষেত্রে 

তিনি কখনও 'অসাধুত1 বা প্রবঞ্চনার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। 

বাবসাম় উপলক্ষে প্রধানতঃ কলি- 

কাতাম়্ থাকিতে হইলেও তিনি প্রায়ই 

চন্দন্নগরে আসিতেন এবং তথাকার 

সকল প্রকার জনহিতকর গ্রতিষ্ঠানের 

সহিত বিশেষ যোগ রক্ষা করিতেন। 

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি চন্দন- 

নগরের শাসনকর্তার পরামর্শ সভার 

(099891] 1,0981 ) সদস্ত মনোনীত 

হন। দীর্ঘকাল তিনি এ পদে অধি- 
টিত ছিলেন। তিনি চন্দননগরে একটি 
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শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠন 
করেন । উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিভিন্ন 
সভায় নির্বাচিত করিয়! দেওয়াই উক্ত 

লভার প্রধান কাজ ছিল। তিনি কিছু- 

কাল স্থানীয় ছোট আদালতের অবৈ- 

তনিক বিচারপতির পদ লাভ করেন। 

গ্রথম জীবনে দারিদ্র্য বশতঃ উচ্চ শিক্ষ। 

লাভ করিবার স্থুযাগ ঘটে নাই বটে, 

কিন্তু পরবর্তী ব্যালে তিনি উৎকৃষ্ট রূপে 

ইংরেছি ও ফরাসী ভাষ|.শিক্ষা করিয়া- 

ছিলেন। ফরাসী রাজপুরুষগণ তাহার 

বিবিধ সদগুণে আকৃষ্ট হুইয়! তাহাকে 
নানাবিধ উচ্চ উপাধি প্রদান দ্বার! 

সম্মানীত করেন। তিনি প্যারী নগরীর 

বিদ্গজ্জন পরিষৎ কর্তকও উপাধি 
(0899: 0, 409097016) ভূষিত হন। 

কান্থোডিয়া নামক ফরাসী উপনিবেশ 

হইতে তিনি 01195811697 00-]) 01079 

£০/৪] ৫ 08701১0089 উপাধি প্রাপ্ত 

হন এবং চন্দননগরবামীদের মধ্যে 
তিনিই প্রথম বহুসম্মানাম্পদ (016৮৪ 
1167 09-1%-195107. 0+ 1)001390] ) 

উপাধি প্রাপ্ত হন। কর্তৃপক্ষ তাহাকে 

এত দুর সন্জানভাজন মনে করিতেন যে 
তাহার শ্রাদ্ধবাঁদরে চন্দননগরের ফরানী 
লেন! উপস্থিত থাকিপ়। সামরিক প্রথায় 

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। 

লোক সেবাও তাঁহার জীবনের 

বিশেষ কাজ ছিল। দরিপ্রের হুঃখ- 

মোচদে-ভিনি কখনও কাতর ছিজেন। 

আীবনী-কোৰ ৯২০ 

না। সাধারণ দীন দরিদ্র ভিন্ন, হুস্ত 
প্রতিবেশীগণকেও ব্যাপক ভাবে মুক্ত 

হত্তে সাহাধ্য করিয়া! তিনি সকলের 

কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। তীর্থ ভ্রমণে 

যাইবার লময়ে তিনি অনেক লোককে 

সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে সঙ্গে করিয়! লইয়। 
যাইতেন। এ বিষয়ে তিনি যশোলি- 

প্লার বশীভূত না হইয়া নীরবে কর্তব্য 
সাধন করিয়া যাইতেন । একবার 

চন্দননগরে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, 

বনু মধ্যবিত্ত পরিবার প্রায় অনখনে 

কাটাইতে থাকেন। হুর্গাচরণ সেই 

সংবাদ পাইয়া, প্রভৃত পরিমাণে চাউল 

ক্রুঘ কারয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন । 

দুস্থ ভদ্র পরিবারের ব্যক্তিগণ ভিক্ষা 

গ্রহণ করিতে আসিতে সক্কোচ বোধ 

কারবেন বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজ 

ব্যয়ে তাহাদের গৃহে গৃহে চাউল প্রেরণ 

করিতেন। চন্দননগরে তিনিই প্রথম 

দাতব্য আধুক্বদীয় চিকিৎসাণয় স্থাপন 
করেন এবং উহার স্থায়ীত্ব বিধানের 

জন্ঠ যথোচিত ব্যবস্থা করেন। তিন 

বালাকাণে যে গুরু মহাশয়ের পাঠ- 

শলাতে বিদ্ারপ্ত করেন, পরবর্তী! কালে 
সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে উহার বিশেষ উন্নতি 

সাধন করিয়া তাহারই পূর্ব গুরু মহ1- 

শয়কে উহার প্রধান শিক্ষক করিয়। 

গুরু ভক্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ প্রদান 

করেন । মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিদ্ধালয় 

পরিচালনার সম্পূর্ণ তাৰ স্থানীয় শাসন 
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কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। 

আরও লান! ভাবে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ 

হৃদয়ে তিনি বত জনহিতকর ক্ার্ধা 

করিয়া নিজ নাম চিরন্রণীয় করিয়। 

গয়াছেন। মৃতার পুর্বে তাহার চরম 

পত্রেও (1111) তিনি বনু অর্থ জন- 

হিতকর কার্যে দান করিবার ব্যবস্থ! 

করিয়া যান। 

দুর্গাচরণ স্বধন্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন এবং 

আন্তরিক নিষ্ঠীর সহিত নিজ বাটাঁতে 

পৃজ1 পাব্বণাদির অনুষ্ঠান করিতেন । 
মাত্র আটান্ন বৎসর বয়সে ছুষ্টব্রণ 

রোগে আক্রান্ত ভইয়। তাহার জীণন 

ংশয় হইলে তীহারই একান্ত ইচ্ছার 

তাহাকে কাশীধামে লইয়া! যাওয়া হয় 

এখং সেই স্থানেই ১৩০৫ বঙ্গাঝের ভার 

মাসে (১৮৯৮, আগষ্ট ) তাহার মৃত্যু 

ইয়। ফরাসী দেশের অনেক সংবাদ 

পতেও তাহার মৃত্যু সংবাদ সহ প্রশংসা- 

বাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'এতঘ্বারাই 

ফরামী সরকারের নিকট তাঞার সম্মান 

৭ প্রতিপত্তি বিষয় অনুমতি হইঠে 

পাবে। 

তুর্গাচরণ রায়-তিনি বাঙ্গালা ভাবার 

একজন প্রসিদ্ধ লেখক 'ছলেন। বদ্ধমাল 

'জলার অন্তগত দীর্ঘপাড়। গ্রামে বৈদ্ত 

বংশে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। “দেবগণের মধ্যে আগমন" 

নামক গ্রিদ্ধ গ্রন্থ তাহারই রচিত। 

এই গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি যথে খ্যাতি 

ভারভীয়-এঁতিহা্িক 

অর্জন করেন। ইহাতে তিনি পাণ্ডিত্য 

দুর্গাচরণ 

ও গবেষণার দঙ্গে নানাবিধ রসের 

সঞ্চার করিয়া বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় 

দিয়াছেন। এতত্যতীত 'পাশ করা 

ছেলে”, হুঃখনিশি অবদান, ও “চিনির 

বলদ* নামক পুস্তকগুলিও তাহারই 

রচিত। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব তাহার মৃত্যু 

হয়। 

দুর্গাচরণ লা মহারাজ 0. 1. 7 

_-কলিকাতার লাঁহা বংশীয় প্রসিদ্ধ 
ভূম্যধিকারী ও বাবসায়ী। পুরুযান্থুক্রমে 

ব্যবস। ও বাণিক্াদ্বার| তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি 

হইয়াছে । ১২২৯ বঙগাবের অগ্রচায়ণ 

মাসে চুচ্ড়া নগরে তাঁহার জন্ম হয়। 
তাহার পিতার নাম প্রাণকৃষ্চ লাহা। 

বাল্যকালে চু'চুড়ায় তাহার বিস্তারস্ত 

হয়। পরে কলিকাত৷ আসিয়! প্রথমে 

কিছুকাল গৌরমোহন আটের ও 

গোবিন্দচরণ বদাকের স্কুলে পড়িয়া, 

পরে হিন্দু কলেজে ভর্তিহন। বিশেষ 
কৃতী ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাহার 
খ্যাতি ছিল। | 

সতর বৎসর বয়সে তিনি পিতার 

সহকার। হইয়! ব্যবসাঙ্গেত্রে প্রবেশ 

করেন। ইং১৮৫৩ সালে পিতার মৃত্যুর 

পরে স্বয়ং ব্যবসায়ের কর্তা হইলেন। 

অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ইংলগ্ডে 

ছুইটা শাখ কার্যালয় খুলিয়। স্বয়ং তাহার 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য 

বিষয়ে অতি তীক্ষ বুদ্ধি সম্পর ছিলেন 
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বলিয়!, অল্নকাল মধ্যেই তাহাদের কার- 
বার (প্রাণরুষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানী) খুব 
প্রতিপত্তি লাভ করিল। ১৮৬৩ সালে 

কভিপয় বণিকবন্ধুর সহযোগীতায় 

“ক্যালকাট। সিটি ব্যান্ছ্িং করপোরেসন 

(08100669016) 381081006 00110. 

19607) নামে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন 

করেন। উহাই পরে ন্াশানেল ব্যান্ক 
অব ইগ্ডিরা (13800813910 ০? 
170019 ) নামে পরিচিত হয়। দেশীয় 

বণিকর্দিগকে সাহাবা প্রদান করাই 

ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। 

অল্পকাল পরেই বোথাই ও লগুনে 
উহ্বার শাখা স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ 

এঃ অব এক জনবর উঠে যে কলি- 

কাতার সম্ুখবর্তী ভাগীরথীর জল 
ক্রমশই কমিয্া আসাতে, অদূর ভবিষ্যুতে 
কলিকাতায় আর সমুদ্রগামী বাণিজ্য 

পোত আপিতে পারিবে না। তজ্জন্ত 

কলিকাতার দক্ষিণভাগে স্থন্দরবনস্থ্ 

মাতল। নামক স্বানে নুতন বন্দর 

স্থাপিত হইবে। এই জনরবের সঙ্গে 

সঙ্গে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানী ( ৮০: 

(05100106 00000905 ) নামে একটি 

যৌথ সমবায় সমিতি গঠিত হয় । উহার 
প্রতি অংশের মুল্য এক হাজার টাকা 

নির্দিষ্ট হয়। প্রস্তাবিত বনারের 
সম্নিকটবর্তাঁ স্থানে দুর্দাচরণের কিছু 
জমি ছিল। তিনি উহ! এ সমিতিকে 

বিজ্ঞে় করিয়! মুল্যের অর্ধাংশের বিসি- 
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ময়ে কিছু অংশ গ্রহণ করেন। পরে এ 

কারবারে এক হাজার টাকার অংশের 

মূল্য বৃদ্ধি গ্রাথ হইতে হইতে যখন 
এগার হাজার টাক হইল, তখন তিনি 

নিজের অংশ্গুলি বিক্রয় করিয়। দিয়া 

প্রতৃত অর্থ লাভ করিলেন এবং এ অর্থ- 

দ্বারা নানাস্থানে জমিদারী ক্রয় 

করিলেন। ূ 

দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনিই 

প্রথম কলিকাত। 'বন্দরের পরিচালক 

সমিতির অন্ততম সন্ত (১০1৮ 00100001- 

8810091) মনোনীত হন। 

ত্র; অবে তিনি কলিকাতার শেরিফ 

(91671) নিধুক্ত হন। উহার কয়েক 

বংমর পরে (১৮৮৮ শ্রীঃ) তিনি কলি- 

কাতা মেয়ে! (8185০) হাসপাতালের 

অন্ততম পরিচালক (00%61207) নিযুক্ত 

হন | তিনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্ত!লয়ের 

সদন্ত ([76110%7) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 

সভাঁর সদস্ত, বড়লাটের ব্যবস্থাপক 

সভার সদন্ত এবং তিন বখসর কলি- 

কাতা৷ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান র্যাসোসিয়েশন 

(7321681) 1700181) 48800185610) ) 

নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হুইয়- 

ছিলেন। অন্ঠান্ত কারবারের সহিত তিনি 

মহাজনী ব্যবসায়ও করিতেন । কিন্তু 
তিনি অত্যধিক নু গ্রহণ করিয়া অধ- 

মর্ণা8দগকে লীড়ন করিতেন ন]। 
নারারণগত়ের (মেদিনীপুর) রাগ! পৃথী- 
বত পা তাহার নিকট হইতে. তিন. 

১৯৮৮২ 
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লক্ষ বিশ হাজার টাকা খণ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । কিন্তু ঝণ পরিশোধ 

করিতে সমর্থ ন! হওয়ার, তাহার সমুদয় 

সম্পত্তি হূর্গাচরণের হইয়া যায়। ইহাতে 

দর্গাচরণের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি 

পৃথীবল্লভকে তীহার বসত বাটা ও 
তৎসংলগ্ন বাগান ছাড়িয়া দিলেন এবং 

মাসিক ১২৫ টাক! বৃত্তি নিদ্ধীরণ করিয়া 

দিলেন। এই বৃত্তি তাহার পোব্ পুত্রও 

ভোগ করিয়াছিলেন। 

দাতা বলিয়া তাহার বিশেষ সুখ্যাতি 

ছিল। তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী 

কলেজ, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়ে। 

হানপাতাল প্রভৃতি গ্রতষ্ঠানে, চুচুড়াতে 
জলের কল স্থাপনের জন্য এবং বিভিন্ন 

শিক্ষায়তনে প্রভূত অর্থ দান করেন। 

১৮৬৪ শ্রীঃ অবের ছুর্ভিক্ষের সময়ে 

তিনি বহু অর্থ দান করেল। এই 

সকল বিবিধ সদ্গুণের পুরস্কার স্বরূপ 

তিনি প্রথমে সি-আই-ঈী (0.7. 0. 
১৮৮৪ গ্রীঃ ) উপাধি গ্রাপ্ত হন। পরে 

১৮৮৭ খ্রীঃ অবে রাজা” এবং আরও 

কয়েক বৎসর পরে ( ১৮৯১ ত্বীঃ) 

মহারাজ! উপাধি প্রাপ্ত হন। 

বঙ্গাবের চৈত্র মাসে (১৯০৪ ত্রীঃ মার্চ) 

মাসে তাহার মৃত হয়। মৃতাকালে 

তাহার ছুই পুত্র, কষ্দান ও হাধিকেশ 

বর্তমান ছিলেন । কলিকাতা টাউন 

হলদে তীহার আবক্ষ মর্শর মুর্তি স্থাপিত 

১৩১৩ 

ভারতীয়-এতিহাসিক ছুগ্গাাস 

ছুর্গাচার্য্য--তিনি বেদের নিরুক্তের 
একজন টাকাঁকার। নিরুক্ত ১২।২। 

ভুর্গাদত্ত বাঁঁঘারবঙ্জ জিলার মধুবানী 
উপবিভাগের অন্তর্গত 'ভরাম+ গ্রাম 

তাহার জন্মভূমি | খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকে 
তিনি বর্তমান ছিলেন। তিনি একাধারে 

বাকরণ, কাবা, স্থায়, স্বতি গ্রভৃতি 

শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ব্যাকরণ, স্তায় 
কাবা, স্বৃতি ও ধর্শান্ত্র সম্বন্ধে বন্ধ 

গ্রন্থ সংস্থৃতে রচনা করিয়াছেন। তিনি 
মৈথিলী ভাষায় *ছর্গাসগতসতীর অন্- 

বার্দও করেন। 

ভুর্গাদত্ত সিংহ-_মিথিলার রাজবংশে 
তাহার জন্ম। তিনি পরম ধার্মিক, 

দানশীল ব্াক্তি ছিলেন। শিব, ছূর্া 

প্রভৃতি দেব দেবী সম্বন্ধে তাহার রচিত 
বহু মনোহর স্তোত্র ও কবিত। মৈথিলী 
ভাষার অলঙ্কার স্বরূপ বর্তমান রহিয়'ছে। 
নৃত্য ব্যবসায়ী ও সাধারণ গায়কের। 
তাহার বহু গান এখনও গান করিয়া 
থাকে । 

ছুর্গাদত্ত মিশ্রু-_একজন নৈয়ারিক 
পণ্ডিত। তিনি খুব সম্ভব এ: যোড়শ 

শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। ত্ততরচিত 

গ্রন্থের নাম স্ায় বৌধিনী। উক্ত পুস্তকে 
ন্যায় ও বৈশেষিক মত সমূহ আলো 
চিত হইয়াছে। 

দুর্গাদাস--ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজপুত 
সেনাগতি। প্রতৃতক্ি, বীর, অকুতো- 
ভরস্ত প্রভৃতি মহৎ গুণের জন্ত ইত়ি- 
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হাসে তাহার নাম প্রপিদ্ধি লাঁভ 

করিয়াছে। তিনি রাজপুতনার অন্ত- 

গত মাঁড়বারের রাঠোর বংশ সম্ভূত 

ছিলেন । তাঁহার পিত। আকঙ্কারাল 

মাড়বারপতি যশোবস্ত সিংহের একজন 

অমাত্য ছিলেন। ভারতের সে সকল 

স্কানে তখনও মুঘল প্রাধান্ত ন্প্রতিষ্ঠিত 

হয় নাই, সে সকল স্থানের মধ্ো রাজ- 

পুতনার অন্তর্গত মাড়বার, উদয়পুর ও 

মেবার প্রধান ছিল। এই কয়টি ক্ষুদ্র 

রাজ্য অনেক দিন পর্যান্ত কখনও.পৃথক 

পৃথক ভাবে, কখনও বা মিলিত ভাবে 

মুল আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। 

মাড়বার পতি যশোবস্ত সিংহ, অনেক 

দিন সম্রাট আওরঙ্গজীবের অধীনে 

এফজন সেনানায়কও ছিলেন । মেবা- 

রের রাখ! জ্য়সিংহও কথন? কখনও 

মুঘল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করেন। 

কিন্ত তাহারা আওরঙ্গজীবের প্রতি 

তাদৃশ প্রীত ছিলেন না। সম্রাটও 

তাঁহাদের মনোভাব অবগত ছিলেন। 

সে জন্ত তিনি তাহাদিগকে দমন 
করিতে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন | ১৬৬৬ 

ধীঃ অন্দে জয়সিংছের মৃতুর পর ( জয়- 

সিংহ মির! ৩৩৪ পৃঃ ভ্রষ্টব্য) সম্রাট 

যশোবস্ত সিংহকে দমন করিতে চেষ্ট। 
পান। কয়েক বৎসর পরে যশোবস্ত 

সিংহ মুঘল বাহিনীর অধিনায়ক হইয়। 

কাবুল গমন করেন এবং তথায় তাহার 
মৃত্যু হয় (১৬৭৯ ভ্রঃ)। বশোবস্ত সিংহের 
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মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্রীদ্বর 

ছইটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। 
তাহাদের মধ্যে একটি অল্নকালের 

মধ্যেই গতাধু হয় । যেটি জীবিত 

থাঁকে সেইটিকে নিজ আয়ত্বে আনিবার 

জন্য সমাট আওরঙ্গজীব বিশেষ উদ্গ্রী 

ছিলেন। কারণ এ শিশুই মাড়বার 
রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী ছিলেন । 

সমাটের উদ্দেশ্রে সন্দিহান হই! রাঠোর 
সেনাপতিগণ পণ করেন যে, এ শিশুকে 

তাহার! কিছুতেই সম্রাটের হস্তে মমর্পণ 

করিবেন না। তাহাদের কৌশল পূর্ণ 
আয়োজন এবং হুর্গাদান প্রমুখ কতি- 

পয়ের অসাধারণ স্বার্থ ত্যাগ ও বীরত্বে, 

| শিশু অজিতপিংছ নিরাপদে দিলী হইতে 
মাড়বার রাজধানীতে নীত হন। 

ইহার কিছুকাল পরে হূর্গাদা 

সম্রাট আওরঙ্গজীবের বিদ্রোহী পুত্র 

আকবরের পক্ষ অবলস্বন করিয়। দাক্ষি- 

ণাত্যে গনন করেন। মাড়বার রাজ্য 

অধিকার করিবার জন্ত আওরজজীবের 

বারংরার চেষ্টার জন্তই রাঠোরেরা 

তাহার অত্যন্ত বিরোধী হইয়াছিলেন | 

কিন্ত আওরঙ্গতীবের চতুর রাজনীতি 

কোশলে দুর্গাদাণ আকবরের পঞ্গ 

পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অল্লকাল 

পরেই তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে 

পারিয়া, পুনরায় আকবরের সহিত 

যোগ দেন এবং তাহার নিরাপত্তার 

জন, তাহাকে লইয়া! মুধল অধিকারের 
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বাহিরে মারাঠ। রাজ্যে যাইয়। উপস্থিত 

হন। পরে আকবর পারস্ত দেশে 

চলিয়া! গেলে দুর্গাদান পুনরায় মাড়বারে 

প্রতাবর্তন করেন। 

এযাব মাড়বারের রাঠোরেরা 

যথ!সাধা মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ 

করিয়া আমিতেছিলেন। কিন্তু তাহারে 

আপ্রাণ চেষ্টার কোন ফল হয নাই। 
১৬৮৭ খ্রীঃ অবে হুর্গাদান দাক্ষিণাত্য 

হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে রাঠোরের! 

পুনরায় উৎমাহিত হন এবং ছুর্মাদাসের 

নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা পুনস্থাপনের 

গন্য বদ্ধ পরিকর হন। তখন পুনরার 

মুঘল রাঁজপুতে সংঘর্ষ আরস্ত হইল । 

আওরঙগঞীবের পুত্র আকবর যখন 

ভারতবর্ষ তাগ করিয়া যান, তখন 

তনি তাহার পুর বুলন্দ আখতার 

ও কন্ঠ সফিযত-উন্-নিলাকে হূর্গা- 

দাসের তত্বাবধানে রাখিয়া যান। 

আওরঙ্গজীব তাহা জানিতে পারিয়। 

পৌর ও পৌত্রীকে নিজ সকাশে 

আনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্ত 

তর্গাদান বিনা সর্তে রাজকুমার ও 

রাজঝুঁমারীকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত 

হইলেন ন। তখন অনেক আলো- 
চনার্ পর ১১৯৮ খ্রীঃ অবে হুর্গীদাসের 

সহিত সম্টের এক আপোষ হইল। 

হৎফলে আওরঙ্গজীব বশোবস্ত সিংহের 

পুত্রকে ক্ষমা করিয়া উপযুক্ত সম্মান । 

প্রদর্শন ও জায়গীর প্রদান করিলেন, 

ভারতীয়-এতিহাজিক ্ তুর্গাদাস 

দুর্গীদানও বুশন্দ আখতার ও সফিগ্রত- 

উনুনিসাকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ 

করিলেন । 

এই শান্তি ও আপোষ বেশী দিন 

থাকে নাই! ছুর্গাদান জীবিত থাকিলে 

মাড়বারে পুনরায় বিদ্রোহ বহ্ধি প্রজ্জ- 

লিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, সম্রাট 

কৌশলে তাহ।র জীবন নাশের চেষ্ট! 
করিতে থাকেন। ছুর্গাদান তাহ। 

বুবিতে পারিয়! পুনরায় অজিত লিংহের 

সহিত মিলিত হইয়। বিদ্রোহী হইলেন। 

কিন্তু অর্নকালের মধ্যে অঙ্গিত সিংহের 

সহিত তাহার মতান্তর উপস্থিত হওয়ায়, 

তিনি অব্ধিতের পক্ষ পরিত্য।গ করি- 

লেন। কিছুকাল পরে আবার সম্রাটের 

সহিত তাহার মৈত্রী স্থাপন ইল এবং 

তিনি নিজের পৃব্ব সম্মান লাভ করি- 
লেন। কিন্কু এক বৎসরের মধ্যেই 

দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তি ক্রমশ: হীনবল 

হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া) হুর্থীদাস 

পুনরার মাড়বারের সিংহামনে অজিত 

পিংহকে স্থাপন করিবার সুযোগ 
খু'জিতে লাগিলেন এবং ১৭০৭ স্ত্রী 

অন্দে, সম্রাটের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই, 
তাহার দীর্ঘকালের ইচ্ছা পুর্ণ হইবার 

সুযোগ হইল । পুনরায় হুর্গাদাস ও 

অজত সিংহের মিলিত চেষ্টায় মাড়বার 

স্বাধীনতা লাভ করিল। 

ভুর্গাদদাস কর চৌধুরী যে সকল 
বাক্তি সামান্ অবস্থা হইতে শ্বীয় প্রতিভ! 



তুর্গাদাস 

বলে উন্নতি লাভ করিয় সমাজের 

অশেষ কলা ॥ সাধন করিয়াছেন, তিনি 

তাহাদের অন্ততম | ১৭৫৬ খ্রীঃ অবে 
তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোদালে 

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অবস্থা 

ভাল না থাকায়, তিনি বাঙ্গাল ও 

সামান্ত ফারসী শিথিয়াছিলেন। তাহার 

পিত৷ জনার্দিন অল্প বয়সেই, জগন্নাথ- 

পুরের ঘোষেদের বাক্ধীতে তাহার পুত্র 

দুর্গাদাসের বিবাহ দেন। আর্থিক 

অভাববশত তিনি বিবাহের পরেই 

মেদিনীপুরের অন্তর্গত মাজন। মুটার 

জমিদার যুগরাম রায়ের নিকট চাকুরী 

গ্রহণ করেন। কর্ে নিষ্ঠা ও অনু- 
রাগের বলে, হুর্গাদাস অল্পকাল মধ্যেই 
জমিদারী কার্ধ্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ 

করিলেন। ইহার পরে ইষ্ট ইগ্ডিয়। 
কোম্পানীর নিমক মহলে বর্ধগ্রহণ 

করিয়৷ প্রভূত ধন উপার্জন করেন। 
রাজপুরে ভূন্পত্তি ক্রয় করিয়া বাস- 

স্থান নির্মাণ করেন। অচিরকাল 

মধ্যেই কয়েকটা জমিদারী ক্রয় করিয়। 

বিশৈষ সন্ত্রস্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হই. 
লেন। দুর্গা দাস স্বধর্মানিষ্ঠ পরম ধার্মিক 
ছিলেন। তিনি বনু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ 

করিয়াছিলেন । কোনও কোনও স্বানে 
তিনি দেব মন্দিরও প্রতিষ্ঠ। করিয়!- 

ছিলেন। স্বদেশে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠ। ও 

জলাণয় খনন করির়। লোক্প্রিয় হইয়1- 

ছিলেন। তিনি গরীবের ও নির়াশ্রয়ের 

জীবনী-কোৰ ৯২৬ 

আশ্রয় স্থল ছিলেন। পাঁচ পু ও ছুই 

কণ্ঠ! বর্তমান রাখিয়া বুদ্ধ বয়দে তিনি 

পরলোক গমন করেন। 

তুর্গাদাস দে- তিনি একজন বাঙ্গাপা 
ভাষার লেখক। ১৮৬৫ শ্রী: অব 

তিনি কপিকাতার় জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি স্কুল পরিত্যাগ করিয়া, একটা 
“মডেল স্কুন” স্থাপনপুর্ব্বক কর্ম জীবনে 

প্রবেশ করেন। পরে একটা পুস্তকালয় 
স্থাপন রিয়া গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হন। 

তাহার প্রথম গ্রন্থ--আদর্শ ব্যাকরণ। 

তৎপরে তিন ক্রমান্বয়ে পর পর 

'মজলিস+, গন্ধ গুজব ছুর্গাদাসের 

দণ্ডর, প্রভৃতি পত্রিক1 সম্পার্দন করেন। 

এই সময়ে তিনি নাট্যচাধ্য গিরীশচন্ত্র 

ও অমৃতলাল বন্থর সহিত ম্থপরিচিত 

চন। তাহার কোন কোন পত্রিকায় 

তাহাদের প্রবদ্ধা্দিও প্রকাশিত হইত। 

সিটি, মিনার্ভা, ক্লাদিক, গ্রাণ্ডঃ প্রভৃতি 

নাট্যশালার কাঁধ্যাধ্যক্ষের কাজও তিনি 

কিছুদিন করিয়াছিলেন । তিনি অনেক 

গুলি নাটকও লিিয়াছলেন, তন্মধ্যে 

সী, জুবিলী যজ্ঞ, ল/বাবৃও ছবি, শ্রীকষ্ণের 

বাল্যলীল1, মহিলা মজলিস প্রত্ৃতি 
প্রধান। ১৯১১ শ্রীঃ অন্ে তিনি পর- 

লোঁক গমন করেন। 

ভুর্গাদাস বিদ্যাবারীশ-- মুগ্চবোধ 
ব্যাকরণের একজন প্রসিদ্ধ টাকাকার। 

তিনি নবহ্ধীপের গরাসিদ্ধ নৈয়ায়িক বানু 

দেব সর্ধকৌমের পুত্র। তিনি কবি 



৯২৭ 

ক্পদ্রমেরও একথান! উৎকৃষ্ট টাক! 
রচন। করিয়াছিলেন । 
দুর্গাদাস লাহিড়ী _খাতনাম! দাছি 

ত্যিক ও বৈদিক পণ্ডিত। নদীয়। গিলার 
নবহীপের নিকটবর্তী চকরাঙ্ধণগড়ির] 

গ্রামে তাহার জন্ম হয়! পল্লী গ্রামের 
পাঠশালায়ই তাহার প্রথম বিগ্কারগ্ত 

হয়। তৎপরে পিতার সঙ্গে কলিকাতা 

আসির। পড়াশুনা করতে থাকেন। 

ষোড়শ বর্ষ বয়সে হাগুড়। জিলার 

সাত্রাগাছি গ্রামে, প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশে 
তাহার বিবাহ হয়। কিছুদিন সীত্র- 

গাছি গ্রামের স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া কলি- 
কাত। মেফ্রোপলিটান কলেজে আসিয়া 

ভত্তি হন। পরলোক গত ডিছ্রী্ট ও 
মেনন জজ বরদ! চরণ মিত্র ও নিবি- 

লিয়ান কিরণচন্ত্র দে কলেজে তাহার 

সহপাঠী ছিলেন। কলেজে অধ্যপ়ন 
কালেই তিনি সাহিত্য চট্চায় প্রবৃত্ত 
হন। প্র সময়ে প্রচলিভ সাধাবণী, 

সোম প্রকাশ, নববিভাকর, স্থলভ-সমা- 

চার, জন্মভূমি প্রভৃতি পত্রিকায় তাহার 
লিখিত কবিত। ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত 

হুইত। 

ঘিষ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ 
প্রকাশিত হইলে, কোনও সমখলোচিক 
তাহার কর়েকটী বানানের ভ্রম প্রদর্শন 
করেন। লাহিড়ী মহাশয় এই সকল 
যে ভুল নগ্ন, তাহা! অতি নিপুণতার 

সহিত্ব প্রদর্শন করেন। এই শুত্রে তিনি ৃ 

ভারভীয়-এঁভিহাসিক তুর্গাদাজ 

বিস্ভানাগর নহাশকের সহিত পরিচিশ 

হন এবং তাহার শিখ শ্রেণীতে গণ্য 

হন। বিস্তাসাগর মহাশয়ের উপদেশে 

গ উতদাহে তিনি..সাছিত্য সেবায় 

আরও মনোযোগী হন। 

১২৯৪ বঙ্গাবে তাহার অনুসন্ধান পত্রিক! 
প্রথম বাহির হয়। উহ খুব জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। উক্ত পরিকার কতকগুলি 

প্রতারকের, বিজ্ঞাপনঘ্।র। প্রতারণার 

কাহিনী প্রকাশ করিয়! সর্বসাধারণের 

বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন । অন্থু- 

সন্ধান মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক ও 

দৈনিক, আকার প্রকাশিত হইয়াছিল। 

পরে ইংরেজি বাঙ্গাল! উভয় ভাষাঞ্পই 

ইহা! মুত্রত হইত । কিন্তু ঘটনাচর্ত্রে 
তাহাকে উহ! প্রচার বন্ধ করিতে হয়। 

(১৩১২ সালের বৈশাখ ).। অনুসন্ধান 

পরিচালন কালেই তাহার রচিত দ্বাণশ 

নাঁরী, নির্বাণ জীবন, ভারতে দুর্গোৎসব, 

চুরি জুরাচুরি, জাল ও খুন প্রভৃতি গ্রন্থ 

প্রকাশিত হয় । 

অনুসন্ধানের সম্পর্ক পরিতাগ করিয়। 

তিনি বঙ্গবাসীর সম্পাদক হন।-এঁ পদে 

নিুক্ধ থাকিবার সময়ে ভিনি স্বাধীনতার 

ইতিহাস, রাণী ভবানী, বাঙ্গালীর গাম, 

বৈষ্ণব পদলহরী, প্রিখ যুদ্ধের ইতিহাস, 
রামায়ণ ও মহাভারত কতিত্বের সহিত 

স্পাদন করেন। বঙ্গবাসীর প্রাণ 

স্বরূপ যোগেন্চন্ত্র বনু পরলোক গমন 

করিলে, ১৯*৯ শ্রী; অব্ধের প্রারস্তে 



তিনি বঙ্গবাদীর কার্ধ্যও পরিত্যাগ 
করেন। বঙ্গবামী সম্পাদন কালে, 

লগ্ুনের “রয়েল সোনা ইটা অব আটট”” 
(0179 75০78] 9০01860 ০£ 4765 ) 

কর্থক দেশীয় সংবাদপত্ত সমূহের এক- 
মান্র প্রতিনিধি রূপে শগুনে আমন্ত্রিত 

হইয়ছিলেন। কিন্তু তিনি সনাতনপন্থী 

ছিগেন বলিয়া, ইংলত্ে গমন করেন 

নাই। 

বঙ্গবাণী পত্রিক! সম্পাদন কালেই 

তিনি 'জনরক্ষিনী সভ।” নামক এক সভা 

স্থাপন করেন। এই সভার উদ্দে ছিল 

যাহাতে আমাদের দেশের ধান বা চাউল 

বিদেশে রপ্তানি না! হয়, তাহার প্রতী- 

কার কর|। দ্বারভঙ্গের অধী্খর রামেশ্বর 

পিং বাহার উহার সভাপতি ছিলেন । 

দেশের আরও অন্তান্ত 'মনেক বিশি 

লোক ইছার পৃষ্ঠপোষক হইয়ছিলেন। 
অনেক আন্দোপনের ফলে বড়লাট 

রগ্ানী সংযত করিতে সন্মত হন। 

তাহার সর্ধপ্রধান কীর্তি পৃথিবীর 

ইতিহাস রচনার প্রয়ান। বঙ্গবাসীর 
কর্ম পরিত্যাগের পর তিনি এই কার্ষো 

ব্রতী হন। ভারতবর্ষের ইতিহাস সাত 
থণ্ডে সমাপন করিয়াই, তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

তিনি চতুর্বেদ হঙ্গাক্ষরে অনুবাদ 

মহ প্রকাশ করিয়৷ বাঙ্গাল দেশের 

বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এতথ্যতীত 

তিনি লান! বিষয়ে রাঙ্জা রামকৃষ্ণ 

_ জীবনী-কোব ৯২৮. 

লক্ষণ সেন, সুবর্ণ বলয়, সুখ ও শান্তি, 
চিত্রাবলী, মণি, নবরত্ব, অনষ্ট চক্র, 

পঞচানন্দের পঞ্চরং, সাধনা, সংগ্রসঙ্গ, 

মর্তে ভগবান্, জঞানবেদ প্রভৃতি ও রচনা 

করিয়াছেন। ইংরেজ কৰি টেনিসনের 
এনক আর্ডেন (100001) 41061) ) 

কাব্য অতি সুন্দর বাঙ্গালা পঞ্চে অনু 

বাদ করিয়াছিলেন। 

বঙ্গাবের ২১শে শ্রাবণ 

(সেপ্েম্বর ১৯৩২ ঘ্রীঃ) পরলোক গমন 

করিয়াছেন । 

ভুর্গানাথ রায় __বাঙ্গালী সাধক। তিনি 

বাল্যকাল হইতেই ধর্মভাবাপন্ন ও শুদ্ধ- 
চরি-ত্র ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি ব্রাহ্ম 

ধর্ম গ্রহণ করেন; ক্রমে ন্ব্গীর বঙ্গচন্ত্র 
রার মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে তাহার সহ- 

যোগী € মহকর্মীরূপে ঢাক নগরী কেন্দ্র 
করিয়। পূর্ববঙ্গ ও আনামে নীতি ও 

ধন্দ প্রচার কার্ষো ব্রতী হন এবং চির 

দারিদ্র্য বরণ করেশ। তিনি ব্রদ্ধানন্দ 

0কশবচন্তদ্রের গ্রিয় অনুচর ছিলেন এবং 

কয়েকবার তাহার দলের নঙ্গে দেশ 

বিদেশে ধন্ম গ্রচারে গিয়াছিলেন। 

তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এব! 
উপামনাকাণীন ভাব অবলম্বনে তৎ- 

ক্ষণাৎ সঙ্গাত রচনা করিয়া গান 

করিতেন। তাহার হ্বাভাবিক বাগ্সিতা 

শোতাদের মনে ভক্তিভাব উদ্দীপিত 
করিত। তিনি আনেক বংসর ঢাকা 

হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্র “বজ” 

১৩৩৯ 



৯২৯ 

বন্ধ'র নম্পাদকতা করেন এবং কিছু 

কালের জন্ত “মিলন” নামে একখান! 

ধর্ম সন্বদ্বীয় কাগজ বাহির কবেন। 

তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী 
সাধু ভক্তদ্দিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন 
এবং সকলের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। 

তাহাকে ধাহারা জানিতেন সকলেই-_ 

সম্প্রদায় নির্বিশেষে শ্রদ্ধা করিতেন । 

ঈশ্বরভক্তি তাহাকে সেবাপরারণ 

করিয়াছিল। ভূমিকম্প ও হূর্ভিক্ষের 

সময় সেবাকার্ধ্যে তিনি সহায়তা করি- 

তেন ও অনেক কাল নবাব আবছুল 

গণি রিলিফ ফণ্ডের কাধা করিয়া 

ছিলেন। ১৩৪৪ সালে এই ভক্ত পর” 

লোক গমন করেন। 

দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার- বিক্রমপুর 
কাঠিয়াপাড়। গ্রামে তাহার জন্ম হর । 
নবদীপ-গৌরব গোলোকন!থ হাররত্বের 

[নি অন্ততম ছাত্র ছিলেন। গোলোক 

নাথের পুত্র হরিনাথ তর্কশিদ্ধান্তের 

মৃত্যুর পর, তিনি পাকা টোলের 
অধাপক [নিধুক্ত হন এবং ১২৯৯ সনে 

স্বশী হন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 

*নয়ারিক ছিলেন। 

দুগা প্রসাদ দ্বিবেদী--তিনি একজন 
জ্যাতিষজ্ঞ পঙ্ডিত। ক্ষেত্রমিতি (ক্ষেত্র 

বাবহার) নামক গ্রন্থ তাহার রচিত। 

অপর এক ছূর্থীপ্রসাঁদ বৃহৎ সংহিত! 

নামে এক গ্রন্থ রুচনা করিয়াছেন। 

দুগী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-- তিনি 
১৯৭-১১৮ 

ভারতীয়"এডিহাজিক ভুর্গাবতী 

নদীয়া দিলায় অন্তর্গত উলা বা বীর-, 

নগর গ্রামের খড়দহ পাড়ায় জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার পিতার নাম আত্মা- 

কাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার লাম 

অরুন্ধতী দেবী । তাহার স্ত্রী হরপ্রিয়া 
দেবীকে, গঞ্গাদেবী স্বপ্নে আদেশ 

ফরেন যে, তাহার স্বামী যেন গঙ্গ! 

মাহাত্ম্য সন্বন্ধে কাবা রচনা করেন। 

এই আদেশ পাইর! দুর্গাপ্রসাদ “গঙ্গা - 

ভক্তি তরঙ্গিণী” নামক এক ক1ব্য রচন! 

করেন। ইহাতে ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে 

গল(র আনয়ন, সগুর সন্তানগণের উদ্ধার, 

প্রভৃতি বিষপ্ন:আছে। ইহ! পাঠ করিলে 

তৎকালের অনেক সামাজিক রীতিনীতি 
অবগত হওয়া বায় । খ্রীঃ অষ্টাদশ 

শতাব্দীর শেষভাগে উহা রচিত হইয়া- 

ছিল। 

দুর্গাপ্রসাদ শর্।--ইনি একজন কৰি 
ও পণ্ডিত ছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থ 
মুক্তীলতাবলী” | কক্ধি পুরাণ হইন্ডে 
এই গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ গৃহীত। 
ইহাতে শ্রীকৃঞ্ণের গোঁষ্ঠলীল!, রাধিকার 
কলঙ্কভগ্রন প্রভৃতি বিষয় সন্নিবিষ্ট। 

এই কাব্যগ্রস্থে অনেক দার্শনিক তথ্বের 

বিচারও দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

ঘুর্গাবতী- মধ্য ভারতের অন্তর্গত গড়- 
মণ্ডল নামক রাজের অধিপতি দলপৎ 

রাওয়ের মহিধী। তিনি মহবারাজ্যের 

এক ক্ষত্রিয় ভূপতির কন্ত! ছিলেন। 
তাহার অনামান্ত রূপলাবণ্োর খ্যাতি 



“সায়, পর্যন্ত বিভ্ৃত হয়। এ জ্ 
অনেক ক্ষত্রিয় বীর তাহাকে বিবাহ 
করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু হূর্গ।- 
বতী, গড়মণ্ডলের অধিপতি দলপং রাও 

এর তেজন্বীতা ও বলবীর্ধ্যের খাতি 

গুনিয়৷ তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হন। 

দলপৎ হূর্গাব হীর মনোভিলষের কথ৷ 

অবগত হইয়া মাহোব| রাজধানী সিংহল- 

গড় আক্রমণ করেন। সিংহল গড়া ধ- 

পতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কন্ঠাকে দল- 
পতের করে প্রদান করিতে বাধ্য হন। 

বিবাহের চারি বংসর পরে দলপৎ 

রায়, বীরনারায়ণ নামক একটি শিশু 

পুর রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 

তুর্গীবতী তদবধি শিশু প্ুত্রর নামে 

স্বয়ং রাজ্য শামন করিতে থাকেন। 

তীহার দৃঢ় অথচ সুশাসনে গড় রাজ্য 

বিশেষ উন্নতি লাভ করিল। 

মুখল সম্রাট আকবর সেই সময়ে 
দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
আসফ খ| নামক একজন সেনাপতি 

তখন গড়মগ্ডলের নিকটবন্তী মুঘন 

শাধন[ধীন গুদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। 
তিনি গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধি মুঘল রাজ্যের 

পক্ষে আশঙ্কার হেতু স্বরূপ এই কারণ 

র্পাইন্ সুঘ্রাটের নিকট অঙ্গমতি গ্রহণ 
পূর্বক গড়মগ্ডুল আক্রমণ করিলেন । 

দুর্াবতীর বিচক্ষণ মন্ত্রী অধর বাঁও এই 
অন্ঠায় আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য 

দিল্লীতে যাইয়! সম্্রটের সহিত সাক্ষাৎ 

করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল 
হয় নাই। ১৫৬০ খ্রীঃ অব মুঘল আসফ 

খা গড়মগ্ুল আক্রমণ করিলেন। দল- 
পতের পুত্র বীর নারায়ণ তখন অষ্টাদশ 

বর্ষের যুবক মাত্র । ছূর্গাবতী পুত্রকে 
লইয়া সমরায়োজন করিলেন এবং 

স-পুতর নিজেও নৈন্ত দলের সহিত যুদ্ধ" 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। গ্রথম ছই-: 

বারের আক্রমণে আসফ খর পরাজসর 

হয়। শেষবারে আনফ খা! বৃহত্তর 

বাহিনী ও নূতন অস্ত্শস্ত্াদি সহ হূর্ণ- 
বতীকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ 
কালে হুর্ণাবতী সমর ক্ষেত্রে গুরুতর 
আহত হইয়া, শত্র হস্তে বন্দী হইবার 

আশঙ্কায়, নিজ হস্তে প্রাগ পরিত্যাগ 

করিলেন। বীএনারায়ণ গ্রাথমেই আহত 

হইয়া অন্তত্র শীত হন। আসফ খ 

পরে সেই ছুর্গও আক্রমণ করেন এবং 

বারনারায়ণ যুদ্ধে নিহত হন। দুর্গন্থ 
মহিলারা শত্রু হস্তে বন্দিনী হওয় 

অপেক্ষা অনলে প্রবেশ করিয়া জীবন 

বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয় বোধ করেন। 

দুর্গাবতী--(২) তিনি চিতোরের রাণ। 

সঙ্গের কন্তা এবং বেমিনের অধিপতি 

শিলোড়ীর মহিষী। গুজরাটের অধি- 

পতি বাহাদুর শাহ ১৫৩১ খ্রীঃ অ্জে 

বেমিন আক্রমণ করিয়া শিলোড়ীকে 
বন্দী করেন এবং বলপূর্ববক তাহাকে 

মুসলমান ধর্দে দীক্ষিত করেন। 

শিলোঁড়ীর ভ্রাত1 লক্ষণ কিছুকাল দুর্ন 
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রক্ষা! করিয়াছিলেন। কিন্তু আবশেষে 

ছুর্গ শঙ্কু হত্তে সমর্পণ করিতে অভিলাধী 
হল। কিন্ত রাণী হর্গীবতী মুসলমান 

হত্তে পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় 
মনে করিয়া, জহরব্রত অৰলম্বনপূর্ববক 
অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া! আত্ম বিসঙ্জন 

করিলেন । 

ভুগর্ণবর কায়স্থ--তিনি আঁলামের 
শ্ুকজন বৈষ্ণব কৰি। 

দুগরঞ্জ-_দ্িনি উড়িঘ্ার অধিপতি 
সুকুন হরিশ্চন্দ্রের অন্তত্তম সেনাপতি 

ছিলেন । নুলেমান কররাণীর সহিত 

যুদ্ধে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক 

সুদলমান পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

মুকুন্দ হরিশ্ন্ত্র দেখ। 

দুর্গামাণিক্য__লক্ণমাণিক্যের পুত্র 
দুর্গামণি মহারাজা রাজধর মাণিক্যের 

সময়ে ত্রিপুরার যুবরাজ ছিলেন । রাজ- 

ধর মাঁণিকোর মৃত্যু হইলে রাজ্যের 

অধিকারী কে হইবেন তাহা লইঞ্কা 

বিবাদ উপস্থিত হয়। এক পক্ষ যুব- 

বাজ ছুর্ণামণির পক্ষ অবলম্বন করেন, 
অপর একদল বাজধর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ 

পুত্র কুমার রামগঙ্গার পক্ষ অবলম্বন 
করেন। ইংরেজ সরকার রামগজার 

অন্থকূলে মত প্রদান করাতে তিনিই 
প্রথম সিংহাঁপনে অরোহুণ করেন। তখন 

হর্গামণি প্রথমে কিছু কুকী সৈগ্ত সংগ্রহ 
করিয়া বিপ্রোহী হইলেন। কিছুকাল 

পরে ইংরেজ নরকার তাহাকে পরামর্শ 

দিলেন যে হর্গামণি যেন চাকলা 

রোশনাবাদে স্থীস্ব স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য 
দেওয়ানী আদালতেন্স সাভাঁষ্য গ্রহ 

করেন। উক্ত আদালত কর্তৃক জমী- 

দারীতে তীহা।র স্বত্ব স্থিরীকৃত হইলেই, 
ইংরেঞ্ সরকার রাজসিংহাসনে তাঁহার 
অধিকার ম্বীকার করিবেন। গুদমুসারে 

দুর্গ(মণি দেওয়ানী আদালতের আশ্রক্ 

গ্রহণ করিলেন এবং ১৮০৮ হীঃ অবের 

জুলাই মাসে আদালত তাহার সপক্ষে 
রায় প্রদান করিলেন। মহারাজ রামগঞ্গ। 

এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানী 
আদালতে আপীল করেন। সেই- 

খানেও তাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হয় 
তখন যুবরাজ ছুর্ামণি সিংহামন লাভ 

করিয়। হুর্গামাঁশিক্য নাম গ্রহণ করি 

লেন। তিনি মাত্র তিন বংসর রাজত্ব 

করেন। দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্ের 

পৌত্র পক্ভুচন্ত্র ঠাকুরকে তিনি যুবরাজের 
মধ্যাদা প্রদান করেন। ১৮১৩ ত্রীঃ 

অবে, শভভূচন্ত্রের হস্তে রজ্যের শাসন 

ভার প্রদান পুর্ধক তিনি কাশী যাত্রা 

করেন। পথিমধ্যে পাটনা নগরে তাহার 

মৃত্যু হন্ব। অতঃপর রামগঙ্গা পুনরায় 
রাঙ্াধিকারী হন। রামগঙ্গ! দেখ। 

দর্গীমোছন দাস--১২৪৮ বঙ্গাঝের 
অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৪১ শ্রী; নবেম্বর ) 

বিদ্রপুরের অন্তর্গত তেপিরবাগ গ্রামে 

তাহার জন্ম হুয়। তাহাদের পূর্ব নিবাস 

যশোহর জিলার অন্তর্গত কালিরা গ্রামে 



'দুর্গামোহুন 

ছিল। তাঁহার পিতা কাশাশ্বর দাস 
বরিশালের সরকারী উকীণ ছিলেন । 
অতি শৈশবেই তাহার মাতার মৃত্যু 
হইলে তিনি পিতাঁমছের তত্বাবধানেই 
বাস করেন । নয় বৎসর বয়সে তাহার 

বিবাহ হয়। তাহার পত্বী ব্রঙ্মমম়ীর 

বয়স তখন চারি বখমর। গুরু মহ! 

শয়ের পাঠশালায় কিছুদিন লেখাপড়া 

করিয়। তিনি প্রায় নর বৎসর বয়সে 

ফারসী পড়িতে আরম্ভ করেন । পরে 
কলিকাতায় পিতৃব্যের নিকট আগিয়! 

ভবানীপুরে এক ইংরেজি বিদ্যালয়ে 

ভস্তিহন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অবে বরিশালে 

সরকারী ইংরেজি উচ্চ বিছ্চালয় স্থাপিত 

হইলে, পিতার নিকট যাইয়া সেই বিদ্যা, 
লয়ে ভর্তি হন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে 
গ্রদর্শনী বৃত্তি (10510170160) 901১০- 

19510 ) পাইয়া কলিকাতার প্রেসি- 

ডেল্সী কলেজে ভপ্তি হন।  প্রেমিডেন্সী 
কলেজে তাহার সতীর্থদের মধ্যে 

বাহার! পরবন্তী জীবনে প্রতিষ্ঠ। লাভ 

করেন, তাহাদের মধ্যে সার রমেশ- 

চ্ত্র মিত্র, রায়বাহাছুর কালিকাদাল 

দত্ত, রাদ্বাহাছুর হ্রধ্যনারায়ণ মিগ্র 

প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য । গণিতে 

দর্গামোহন আঁদৌ ক্কতী ছিলেন না 
বলিয়। বিশ্ববিস্তালয়ের উচ্চতর পরীক্ষার 

উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই কিন্তু সাহিত্য 

ও ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ অধিকার 
ছল এই পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি গ্রীষ- 

জীবনী-কোব ৯৩২ 

ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আর্ট হন। 
তিনি শ্বরং গ্রীষটধর্শে শ্রদ্ধাবান হইয়াই 
সন্তষ্ট হন নাই। পত্ী এবং বিধব! 

বিমাতাকেও এ ধর্মের তত্ব সম্যক্রূপে 

উপলৰি করাইবার জন্ত তিনি তাহ 

দিগকে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন সোসাইটির 
(1381)6156 11188101. 90০01665) এক, 

জন ধর্মযাজক হুর্ধযকুমার ঘোষের গৃহে 

রাখিয়া আসেন। এই অসমসাহদিক 

কার্যে পরিবারে ভীষণ আন্দোলন 

উপস্থিত হয়। কিন্তু হুর্গামোহনও 

মহজে সংকল্পচাত হইবার পাত্র ছিলেন 

না। পরিশেষে অনেক পরামর্শের পর 

স্থির হয় যে তাহার অগ্রজ কালি- 

মোহন বরিশালের সরকারী উকীলের 
কাজ ছাড়িয়। কলিকাতা হাইকোর্টে 

আমিয়। আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন 

এবং হুর্গামে হন তাহার স্থলে বরিশালে 
যাইবেন। থ্রীষ্টানের গৃহে বাম করার 

অপরাধে হুর্গীমোহন তখন আর পিতৃন/ 

বিশ্বেশবরের গৃহে স্থান পাইলেন না। 

কলিকাঁত1 হইতে সন্ত্রীক নৌকাযোগে 

বরিশাল চলিয়া গেলেন। বরিশালে 

বাইয়াও কিছুকাল তিনি শ্রীষ্টরর্ম গ্রহণ 

সন্ন্ধে দৃঢ়নংস্কল ছিলেন। পরিশেষে 

অগ্রজ কালিমোহনের পরামর্শে আমে- 

রিকান মনীষি থিগ্জোভোর পার্কারের 

গ্রস্থাবলী পড়িয়া তাহার মত পরিবর্তন 

ছয় 

১৮৬১ শ্রী: অব তিনি আইনের 
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প্রথম পরীক্ষা (1100768৮ ০? 
[2ম ) উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এফ.২এ 

(01156 465) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন 

না৷ বলিয়া! পরবন্তী উচ্চতর পরীক্ষ| 

দিবার আর সুযোগ পন নাই। 

প্রথমোক্ত আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
প্রথমে কিছুকাল, আইন ব্যবসায় অগ্ঠায় 

মনে করিয়া চাঁকুরী গ্রহণপুর্ব্বক 
যশোহর গমন করেন। কিন্তমাত্র 

এক মাসের মধ্যে মে চাকুরী ছাড়িয়! 

কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং সদর 

আদালতে আইন ব্যবনায় আর্ত 
করেন। পরে বরিশালে যাইয়া তগ|- 

কার নরকারী উকীগ হুন (১৮৬৩ খ্রীঃ)। 

দুর্গামোহন যৌবনকাঁল হইতেই 
সংস্কার পন্থী ছিলেন। বরিশালে অব- 

স্থান কালে, ১২৭১ বঙ্গাবে তীহারই 
প্রধান চেষ্টায় তথায় দুইটি কায়স্থ বাল- 

বিধবার পুনর্বিবাঁহ হয়। তৎপূর্বের পূর্বব- 

বঙ্গের আর কোথাও বিধবা! বিঝাহ হয় 

নাই। ইহার ফলে চারিদিকে ভয়ানক 
আন্দোলন উপস্থিত হইল। নান ভাবে 

তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। 

বিরোধী দলের প্ররোচনায় তাহ!র 

ভৃত্যবর্থ তাহাকে পরিত্যাগ করিল। 

ধর্মঘট করিয়। লোকে প্রতিজ্ঞ। করিল 

যে, তাহাকে কেহ আর মকর্দমায় 

উকীল নিধুক্ত করিবে না। এই ভাবে 
আমের পথ রুদ্ধ এবং আরও বিবিধ রূপ 

উৎপীড়ন খ।রস্ত হওয়া, সত্বেও তিনি 

তারতীয়-এঁভিহাদিক ভুর্গীমোহন 

বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না। কিছুকাল 

পরে আন্দোলনের তীবতা৷ হান পাইস। 

তাহারও পূর্বের স্থান অর্থাগম হইতে 
ল/গিল। তদনস্তর তাহার যন্ত্রে বরি- 
শালে আরও কয়েকটি বিধব! বিবাহ 

সম্পন্ন হইল। এ সকল বিবাহে তাহার 
অনেক অর্থও ব্যয় হইয়[ছিল। ঈশ্বরচন্্ 
বিগ্ভ!সাগর ভিন্ন বাঙ্গাল দেশের আর 

কেহ বিধবা বিবাহ প্রচসনের অন্ত এত 

অর্থবায় করেন নাই। বিধব! বিবাহ 
প্রচলনের জন্য তাহার এত উৎসাহ 

ছিল যে নিজের বিমাতারও (তিনি 

ছুর্গামোহনের অপেক্ষ! মাত্র তিন 

বমরের বড় ছিলেন) বিবাহ দিয়া- 

ছিলেন। বলাবাছুল্য এই কান সম্পর 

করিতে যাইয়! তিনি পরিবারের লোক- 

দিগের নিকট প্রভূত বাধ! গ্রাপ্ত হন 

এবং আঅতণেক হাঙ্গামার পর তীহার 

মনোভিলাষ পুর্ণ করিতে সমর্থ হন। 

এই সমরে হুর্গ(মোহনের বর়ল পঁচিশ 

বংসর মাত্র ছিল। 

বরিশালে থাকিতেই ১৮৬৩ অথব৷ 

১৮৬৪ খ্রীঃ অবে, তিনি ব্রাঙ্ষনমাজের 

প্রতি আকৃষ্ট হন। বরিশালে ব্রাঙ্মদমাজ 

মন্দির প্রধানহঃ তাহারই চেষ্টা ও 

অর্থ সাহায্যে স্থাপিত হয়। ক্রাঙ্গাধর্ম 

প্রচারের জন্ত তিনি বছ অর্থ ব্যয় 

করেন। কয়েকজন গ্রচারককেঃ নি 

গৃহে আশ্রয় দিয়! মপরিবারে প্রতিপালন 

করিতেন। .কিছুকাগ তিনি বরিশাল 



দুর্গামোহন 

স্রাঙ্মদমান্দের সভাপতিও হুইয্লাছিলেন । 

বরিশালে প্রধনতঃ তাঁহ।র উতৎনান্ে 
্রঙ্গধর্মের বিশেষ প্রচার হয় এবং অনেক 

উৎসাহুশীল যুনক গ্রকাণ্ে প্রাচীন 
সমাজের রীতিনীতি পরিত্যাগ করির্সা 

্রাঙ্মাধর্ম গ্রহণ করেন। তাহাদের 

মধো লাখুটিগার রাখালচন্দ্র ধা ও 

বি্বারীলাল রাঃ, নামক জমীদার ভ্রাতৃ- 
স্বয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। 

তাহাদের এ অসমদাহসিক কার্যে 

বরিশালে মান্দোলনের দাবায়ি অলিয়। 

উঠে। কিন্ত ছূর্গামোহন প্রমুখ নেতৃ 

স্থানীয় ব্যক্তিগণ স্থিরচিত্তে নিজেদের 

কর্তব্য করিতে থাকেন। আন্দোলন 

কিছু প্রশমিত হইলে রাখাল বাবু ও 

বিষ্ারী বাবু দুর্গামোহছনের পরামর্শে 
তাহাদের বাস ভবনে এক বিরাট 

ভোজের আয়োজন করেন এবং বরি- 

শালের তদানীস্তন সমুদয় ইংরেজ রাজ 

কর্মচারী তাহাতে নিমক্ত্রিত হন । ভ্রাভৃ- 

ছয়ের এ অসমসাহসিক অথচ সংস্কার- 

মূলক কাজে বাঙ্গালার তদালীস্তন 
ছোটলাট মার সিমিল বীডন (31 

09011. 7385000 ) বিশেষ গ্রীত হইয়া 
তীঞাদিগকে, অভিনন্দন করেন। উহার 
অল্পজাল পরেই পুর্বোক্ত লাখুটিয়ার 
জমিদার রাখালচন্জ্র রায়ের ভমমীর 

সহিত ভাগলপুর নিবাসী নিবারণচন্তর 

মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির বিবাহ 

 জাখুপদ্ধতি অনুমারে সম্পর হয়। 

জীবনী-কোব ৪৩৪ 

১৮৭০ খ্রীঃ অবে হুর্গামোহন বরি- 

শালের সরকারী উকীলের পদ পরি- 

ত্যাগ করিনা] কলিকাতার চলিয়! 

আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে 

আইন ব্যবগার় আরম্ভ করেন । তদবধি 

মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কণিকাতাতেই 
ছিলেন। 

কলিকাতায় আদিবার পর তিনি 

নবা ত্রাঙ্গদের একটি ক্ষুদ্র দলের 

নেতৃস্থানীয় হইলেন। ব্রাঙ্গ-বিৰাহু বিধি 

কিরূপে প্রণীত হওয়! উচিত, তাহা 

বিবেচনা করিবার জন্য একটি মন্ত্রণা 
মমিতি গঠিত হয়। তিনি সেই সমিতির 

অন্ততম নদ্ত হইয়াছিলেন এবং 

অনবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্ত ১৮৭২ 

ধী; অবে তিন আইন ( 01৮1] 112 

[19599 40) বিধিবদ্ধ হইলে, গ্ররূপ 

বিবাহ সম্পাদন করিবার 'অন্ঠতম ভার 

প্রাপ্ত কর্মচারী ( 8,9919508 ) নিষুক্ত 

হইয়াছিলেন। 
কলিকাতায় আসিয়া তিনি আনন্দ- 

মোহন বন্থ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধার়, 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ উৎসাহী 
ব্রাঙ্মদের সহিত মিলিত হন। তাহার! 

সেই সময়ে, ব্রাঙ্ছদের মধ্যেও বিশেষ 

অগ্রগামী ছিলেন। বিশেষতঃ নারী- 

দিগকে উচ্চ শিক্ষ। দ।ন, স্ত্রী স্বাধীনতার 

প্রবর্তন, বিধবা! বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ 

প্রান প্রস্ৃতি সমাঞ্মংস্কার-মুলক 

কাঁজে তাহাদের অবমা উৎমাহ ছিল। 



৯৩৩৫ 

ব্রদ্ধানন্দ তকেশবচন্ত্র সেন, তখন ব্রাহ্ম 

সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। এ 
মকল বিষয়ে তুর্গামোহুন প্রমূখ উতমাহী 

অগ্রপস্থী ব্রাহ্মদের সহিত কেশবচন্দ্রের 

অনেক সময়ে ঘোরতর মতভেদ হইত। 

ব্রঙ্মমন্দিরে নারীগণ যাহাতে যবনিকার 

অন্তরালে ন! বণিক! তাহাদের ইচ্ছ। 

মত সর্ধনাধারণের মধ্যে আসন গ্রহণ 

করেন, তজ্জন্ত লব্য-ত্রাঙ্ছ দল বিশেষ 

আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং কেশব- 

চন্দ্র তাহাতে বাধ! প্রদান করিলে, 

তাহার৷ কিছুকাল স্বতন্ত্র ভাবে উপা- 

সনার আয়োজন করেন। 

কলিকাতায় যে ক্ষুদ্র অগ্রগামী বাক্গ 

দলের তিনি নেত্ স্থানীয় ছিলেন, তাহার। 

বাপবিধব! ও অসহাক়া কুলীন কন্তা-: 

দিগকে নানারূপ বিপদ শস্কুল অবস্থা 

হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টিত 

ছিলেন। কিন্তু গ্ররূপ উদ্ধার প্রাপ্ত বন্তা- 

গণকে আশ্রয় দিবার কোনও ব্যবস্থা 

না থাকাতে, তুর্গীমোহন অনেক 

বালিকাকে নিজ গৃহে আশ্রয় প্রদান 

করেন এবং অনেককে নিজ ব্যয়ে শিক্ষা 

প্রদান করেন! স্ত্রীশিক্ষা ও নারী 

জাতীর উন্নতির জন্য তাহার অনাধারণ 

উৎসাছ ও যত্ব ছিল। ১৮৭২ গর: অঞ্ধে 

কুমারী এক্রয়েড (যিনি পরে জজ বিভ।- 
রিজ মাঁভেবের সহিত বিবাছিত1 হন ), 

দেশীয় নারীদের শিক্ষার জন্ত এক 

বিষ্ভালয় স্থাপন করেন। এ বিগ্তালয় 

ভারতীয়-এতিষ্থাসিক দুর্গামোহন 

স্থাপনের মূলে একটু ইতিহাস ছিল। 

দুর্গামোহন গৃহে থে সকল অসহারা 
কন্তাকে আশ্রয় দিতেন তাহাদের 

সংখ্য। দিন দিন বাড়িয়। চপিতেছিল। 

হূর্গামোহন, তাহার পত্বী ও কন্তারা এই 

সকল অনহার্ বাপিকাদের শিক্ষার 

জন্য বিশেষ ব্গ্র হন। সেই জগ্তই 

দুর্গা/মাহন পূর্বোক্ত মিন্ এক্রযন্ডের 
সহায়তায় ১৮৭৩ ত্বীঃ অন্দের নবেম্বর 

মাসে হিন্দু মহিল! বিস্তালয় নামে একটি 

বিগ্ভালয় স্থাপন করেন। প্রার আড়াই 

বৎসর পরে প্র বিগ্ভালয় উঠিয়া গেলে, 
দুর্গামোহন ও তাহার অগ্ঠান্য সুহদ, 

মনোয়োহন ঘোষ, আনন্দমোহন বন্থর 

অর্থান্থকুল্যে ও উতদাহে দ্বারকানাথ 

গঙ্গোপাধায় কর্তৃক ১৮৭৬ ঞ্ীঃ অবের 

জুন মাসে বঙ্গমহিল1 [৭গ্যালয় নামে 

আর একটি বিগ্চলয় স্থাপিত হয়। এ 

বিদ্কালয়ের বায় নির্বাহার্থ এবং অন্তান্ত 

আশ্রিত বাণিকাদের শিক্ষার জন্ত তিনি 

মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করেন। তাহার 

পরলোকগত। পত্রীর স্থৃতার্থে ছাত্রী- 

গণের জন্ত বুত্তিদানের বন্দোবস্ত করেন। 

কুচবিহারের নাবালক রাঞ্জার 
সহিত কেণবচন্ত্রের কন্ঠার বিবাহ লইয়। 

ব্রাঙ্মদমাজে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় 

এবং তৎফলে সাধারণ ব্রাঙ্ছদমাজ নামে 

যে পৃথক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়, তাহার 

সহিতও হুর্গামোহনের অতি ঘনিষ্ঠ 

যোগ ছিগ। বস্তুতঃ কেখবচজ্রের সহিত 



ভুর্গাশক্কর 

বিরোধ উপস্থিত হইলে হুর্গীমোহনই 

গ্রথম পৃথক ব্রাঞ্ছ নমাত স্থাপন করিবার 

“আবশ্তাকত। উপলব্ধি করেন। সাধারণ 

ব্রাঙ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠাত।দের মধ্যে তিনি 

একজন প্রধান ছিলেন। উহা!র উপা- 

সন মন্দির নির্দীণের জন্য তিনি মুক্ত 
হন্যে অর্থ সাহায্য করেন এবং তাহার 
পূর্বোক্ত সহকর্মীদের সহায়তা সাঁধা" 
রণ ব্রাঙ্গ মনাজের নিয়মাবলী প্রণয়না- 

দির দ্বার! উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেও 

বিশেষ সাহায্য করেন। তখন হইতে 
জীবনের অবশিষ্ট কাল অর্থ ও শক্তি 

দ্বার! সব্ধ প্রকারে তিনি ব্রাঙ্ম মমাজের 

মেবা করিয়। গিয়াছেন। 
১৮৭৬ খ্রীঃ অব্ের সেপ্টেম্বর মাঁসে 

তিনি কলিকাতা পুরতস্ত্রের (1197101 * 

[91160 ) একজন দন্ত মনোনীত হন। 

ভারত সভার (1700180 49800126101 

তিনি একজন পোষক (790:0] ) 

ছিলেন। দেশের সর্ব প্রকার সৎকার্ষ্যে 

তাহার অসীম উৎসাহ ছিল। তখন 

লোকমুখে এইরূপ প্রচলিত হইত 
“হুর্গীমোহন ও আনন্দমোহনের ভ্যার 

সাহায্যকারী থাকিলে কোনও সংকার্ধযা- 

ুষ্ঠানের নিমিত্ত চিস্তা করিতে হয় না” 

দেশের পরম হিতকাঁরী, অশেষ 
গুণালঙ্কত এই পুরুষ ১৩০৪ বঙ্গব্ের 

পৌষ মাসে (১৮৯৭ ওঃ ডিসেম্বর 
দেহত্যাগ করেন। তীছার পুব্রগণের 

মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা 

জীবনী-কৌব ৯৩৩ 

ব্যবহাব্জীবি সতীশরঞ্জন দান (9. 1৮ 
109) ও রেঙ্গুন হাইকোর্টের অন্ততম 
বিচারপতি জ্যোতিষরঞ্জন দাসের (0. 

1৯ 1089 ) নাঁম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
জগন্বিখ্া/ত বৈজ্ঞানিক আচাধ্য জগদীখ 

চন্্র বন্গ এবং প্রপিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত 

আচার্য গ্রনন্নকুমার রায় (101. 2. ৮ 

1১০) ) তাহার জামাতা ছিলেন। 

দুগারাও--গুর্জরপতি স্থলতান বাহা- 

হুর চিতোর আক্রমণ করিলে, যে নকল 

বীর পুরুষ চিতোর বক্ষার্থ জীবন 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের 

অন্ততম। চিতোর,.প্র1কার ধ্বংস হইলে 

বীরবর ছূর্গারা৪ তাহার সৈশ্ত সহ 
তৎন্থান রক্ষার্থ অগ্রনর হই! শক্রর 

কামানের সম্মুখে জীবন বিসঙ্ঘন দেন । 

দুগণরায়--দূর্গ। রায় আকবর শাহের 

অধীন একজন দেড় হাজারী সেনাপতি 

ছিলেন। চিতোরের নি কটবন্তী পরগণা 

রামপুর তাহার জন্ম স্থান। তিনি 
সুবিখ্া।ত শিশোধিয়া রাজপুত বংশে।- 
তব ছিলেন। আকনর শাহ তাহাকে 

গুজরাট বুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং এই 

যুদ্ধে বশোভাঁজন হয়েন। জাহাঙ্গীরের 

রাঞ্জত্বের দ্বিতীয় বর্ষে তাহার মৃত্যু হয়। 

দুগশঙ্কর--তিনি একজন জ্যো তির্বিদ 
পণ্ডিত। “আগার বিনোদ" নামক 

বাস্ত বিদ্যা! বিষয়ে তাহার একখান। গ্রস্থ 

আছে। তিনি মল্লারি কৃত জাতক পদ্ধ- 

তির উপর এক টীকা রচন। করিয়াছেন 
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দুগ্গাসহায়--তিনি একজন জ্যোতিষী । 
করত” নামক গ্রন্থ তাহার। 

দুর্জন শাল_(১) তিনি কোটার 

রাজা ভীম পিংহের তৃতীয় পুত্র । ভাম 
নিংহ ইং১৭২* সালে পরলোক গমন 

করলে, জোষ্ঠ পুত্র অজ্জুন গিংহ রাজা 

হন। তিনিচারি বখসর মাত্র রাজত্ব 

করিয়। অপুত্রক গতাযু হইলে, তাহার 

মধ্যম ভ্রাতা শ্তাম সিংহ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

তুর্জীন শালের মধ্যে নিংহাঁসন লইর। 

যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধেশ্াম 

নিংহ নিহত হন এবং হুজ্জন শাল রাজ- 

পদ লাভ করেন (১৭২৪ খ্রীঃ)। তিনি 

দিল্লীর আট মোহাম্মদ শাহের নিকট 

হইতে পাঁচ হাজারী মসনবদারী ও 

খিল।ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই 

সঙ্গে এই অনুমতিও পাইলেন ষে-_ 

যমুনার তট ভাগে হিন্দু অধুধষিত স্থানে 

গো-বধ হইতে পারিনে না । 

জয়পুর পতি জয়গিংহ ও তৎপুন্র 

ঈশ্বর মিংহ বুন্দিরাজ বুধনিংহের রাজ্য 

অধিকার করিতে প্রয়ামী হন। কিন্ত 

হর্জন শালের জন্য তাহা কাধ্যে পার- 

ণত করিতে পারেন নাই। ১৭৪৯ খ্রীঃ 

অন্দে দুর্জন শাল মারাঠাদের অধী. 

নতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। 

তিনি একজন পরাক্রান্ত নরপতি 

ছিলেন। শ্ঃ অব্খে তিনি 

অপুত্তক পরলোক গন্গনকরেন। তাহার 

মহ্ষী অন্তরার অধিপতি অন্ত সিংহকে 

১৭৫৫ 

ভারতীয়-এতিহাদিক ুর্দ্দান। 

পোন্ পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

দুঁঙ্জন শাল--(১) ভরতপুরের রাজ। 

কাদের সিংহের ভ্রাতুপ্পুত্র । কাদের 
পসিংছের মৃত্যুর পরে তাহার পুর বলবন্ত 

মিংহ রাজা হন। কিন্তু দুর্জন শাল 

বলবন্ত দিংহকে তাড়াইয়৷ দিয় দিংহা- 

সন অধিকার করেন। ইংরেজ সরকার 

বলবস্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে 
তুর্জন শালকে পরাস্ত করিয়। বলবন্ত- 

কেই সিংহাদন প্রদান করেন। 

দুর্জয় দাশ--তিনি শ্রীথণ্ডের অধি- 
বাসী বিশ্বর দশের পুত্র। তাহার 

রচিত 'বৈগ্ভকুস পঞ্জিক1 অতি প্রসিদ্ধ 

গ্রন্থ । তিনি শক্তি, গোত্রীক্স চক্রপাণি 
সেনের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

ছুর্জয়দেব ঠাকুর_ত্রিপুরার অধি- 
পি মহারান্গ রাম মাণিক্যের (১১৭১ 

_-১৬৮২ গ্রাঃ) দ্বিতীন পুত্র । ধর্ম 

মাণিক্য দ্বিতীর দেখ। 

দুর্দানা বেগ্রম--তিনি বাঙ্গালা 
স্থবেদার নবাব স্থজ| উদ্দিনের কন । 

মুরশিদ কুলি খার সহিত তাহার ৰিবাহ 

হয়। নবাব সু্গাউদ্দিন মুর্শিদকুলি 

খকে উড়ধ্য(র নায়েব স্থবাদার পদে 

নিযুক্ত করেন । এই নদাৰ কন্ঠ! অতি- 

শর বীর্ঘযবতী ছিলেন। আলীবর্দি খ! 

তাহার ভ্রাতা সরফরাজ খাকে বধ 

করিম্ন। বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার 

করেন! পরে উড়িম্যা আক্রমণ করিলে 

মুরশিদ কুলি খ! গ্রাথমে যুদ্ধ করিতে 



ছুলভ 

অসন্ধত হন। কিন্ত তাহার বীর পত্বী 

হর্দানা বেগমের উৎসাহে তিনি ধুদ্ধে 
যাইতে সম্মত হন এবং বুদ্ধে পরাজিত 

হই] সপরিতারে উড়িষ্তার দক্ষিণে 

পলায়ন করিতে বাধ্য হছন। 

তুলভ--চৌহানরাজ ছ্গভ- চিতের 
পতি বীরমিংহছ কর্তৃক নিহত হন। 

হুলভের পুত্র বিশাল দেব। বীরসিংহ 
ও বিশাল দেব দেখ। 

তুল ভক-_দৃর্শভবর্ধন দেখ । 

দুলগ নারায়ণ-তিনি কানতাপুরের 

( বর্তমীন কোচবিহার ) রা! ছিলেন। 

তাহার রাজা বড় নদ হইতে করতোয়। 

পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। কথিঠ আছে 

আহম রাজ। তাহার রাপ্রা আক্রমণ 

করিলে, তিনি স্বীয় রজলী নামী কন্তাকে 
তাহার করে সমর্পণ করিয়া সন্ধিস্থাপন 

করেন। খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি 
বর্তমান ছিলেন। ছুলভ নারায়ণের 

সহিত গৌকেশ্বর ধর্ম নারায়ণের যুদ্ধ 
ইইগ়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি ১৩৩০-- 

১৩৫৯ খ্রীঃ অন্ধ পর্য্স্ত রাজত্ব করেন। 

স্তৎপরে তাহার পুত্র ইন্দ্র নারায়ণ 

১৩৫০---১৩৬৫ শ্রী; অন্ধ পধ্যন্ত বোধ 

হয় রাজত্ব করেন। সন্ধা দেখ। 

দুর্লভবর্ধন-_ কাশ্শীরে॥ কর্কোটক 
রাজবংশের আদি পুরুষ । কাশ্দীরপতি 

'ধালাদিত্যের মৃত্যুর পর ৬*২ শ্রী; অবে 
ভিনি পিংহামন লাভ করেন। তিনি 

বালাদিত্যেয একমাত্র কন্ত। অনঙগ. 

জীবনী-কোষ ০ ৩৮ 

লেখাকে বিবাহ করেন। তিনি প্রথমে 

বালাদিত্যের অশ্বশালার অশ্খের খান্ত 

রক্ষক ছিলেন। হূর্লভবদ্ধন ছয়ন্রিশ 
বংমরকাল যোগ/তার সহিত রাজা- 

শাসন করিরা পরলোক গমন করিলে, 

তাহার পুত্র ছুলভক, প্রতাপাদিত্য 

নাম গ্রহণ করঘ্া|। ৬৩৭ গ্রাঃ অকে 

গিংহাননে আরোহগ করেন। 

দুর্লভবর্ধন সমীপবস্তী অনেক ক্ষুদ্র 

ক্ষুত্র রাজ্য জয় করি নিজ রাজ্যের 

আঃতন বৃদ্ধি করেন। তিনি খুব সম্ভব 

শৈব মতানলম্বী ছিলেন । তিনি মহা- 

রাজ হর্ষের সমসাময়িক ছিলেন। কবি 

বাণের মতে হুল ভবর্ধন মহারাজ হর্ষকে 

কর প্রদান করিয়, তাহার বস্তা 

স্বীকার করেন ! 

দুলভ মনল্লিক__তাহার রচিত 
গোবিন্দ গীত নামক একথধান। গ্রন্থ 

পাওয়৷ গিয়াছে । বাঙ্গাল। দেখে বৌদ্ধ 

ধর্ম লোপের পর, ইহা বাঙ্গাল। ভাথায় 

বিরচিত হিন্দত্ প্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধন 
ব্যিরক একখানি অতি উংকুষ্ট গ্রন্থ। 

যোগ সাধন দ্বারা লোকে ষে অলৌকিক 
ক্ষমত] ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে, 

ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের 
প্রধান উদ্দেশ্ত । সম্ভবত তিনি ত্রীঃ 

ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 

দুল ভরাজ--তিন সামুদ্রিক তিলক 
ধা নরলক্ষণ নামক গ্রন্থের রচন্ধিত। | 

তুলতরাম সোম--বিহার়ের নাকের 
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সুবাদার মহারাজ বাহাছর জানকীনাথ 

সোমের পৃত্র। তিনি ১৭৯৫ খ্রীঃ অবে 

মীরজাফরের অন্ততম মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 
তিনি লর্ড ক্লাইবের সহিত9 বাঙ্গালার 
দেওষানী বন্দোবস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করি- 

বার জন্ত দিল্লী গমন করেন। নাদশাহ 
তাহার কর্মকুশলতায় প্রীত হইয়া, 

তাহাকে “মহারা্ধ মহীন্ত্ উপাধি ও 

বিহার প্রদেশে এক বিস্তৃত জায়গীর 

প্রদান করেন। রঙ্গপুর গলায় সাহায় 

এক বিস্তৃত জমিদারী ও ছিল। 

দুল'ভাদেেবী__-তিনি আসামের নর- 
পতি পুরন্দর পালের মহিষী ও ইন্তর 

পালের মাতা ছিলেন। ইন্দ্র পাল ও 

পুরন্দর পাল দেখ। 

দুলভেক্র চত্তাই_তিনি ত্রিপুরার 
রাজবংশের কুল দেবতা “চতুর্দশ 
দেবতার” পৃজক ছিলেন। হরিপুর 

রাজবংশের ইতিহান র।জমাল।, মহা- 

রাঙ্জ ধন্মমা।ণকোর আদেশে, প্রথমে 

তাহাদ্বারাই বর্ণিত হয়। পণ্ডিত 

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর তাস! লিপিবদ্ধ 

করেন। 

দুনাজী ঠাকুর-_বুন্দেল৷ সর্দার ঝান্দীর 
রাণী লক্ষমীবাইয়ের একজন সেনাপতি । 

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ 

সেনাপতি স্থায় হিউরোছ (91: 17588) 
১০৪০) বান্গী হূর্ণ অবরোধ করেন। 
কিন্ত রাণী লক্ীবাই অদাধারণ বীরত্ব 
প্রদর্ণনপূর্বন্থ ইংরেজ সেনাপতির নকল 

ভারতীয়-এতিহুনিক দুল ভাদেবী 

আক্রমণ ব্যথ করেন। ন্তার হিউরোজ 

যখন হতাশ হইয়! পড়িয়াছিলেন, সেই 
সময়ে ছলাজী ঠাকুর দুর্গের দক্ষিণ ছার 
খুলিয়। দিয়। ইংরেজ টসন্তকে হর্গে প্রবেশ 

করিতে দেওয়াতে ইংরেজ সেনাপত্তি 

হুর্গ অধিকার কারতে মমর্থ হছন। 

দুল! মিয়া_বৈষ্ণব পদাবলী অনেক 

মুনলমান কবিও রচন! করিয়াছিলেন । 

এই ছুল। মিয়ার রচিত অনেক বৈষ্ঞব 

পদাবলী পাওয়া গিয়াছে । 

দুলারাও- মুসলমানের ৬৮৫ আঃ 

অৰে প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 

সেই যুদ্ধে তিনি সমর শধ্যার় শয়ন 

করেন। 

দুলাল লিংহ--তিনি আদামের অন্ত- 
গত নিজনীর রাজ! ছিলেন। তিনি 

প্রথম জীবনে সামান্ত রাখাল ছিলেন। 

যেই সময়ে বর্মার৷ আসাম দেশ আক্র- 

মণ করিয়া ভীষণ অত্যাচার করিত। 

তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাই- 

বার অন্ত কঙকগুলি লোক বিজ্রনী 

অঞ্চলে আনিয়৷ বনতি স্থাপন করেন। 

তাহারাই ছুলাণ নিংহকে তাহাদের 

রাজ বলিয়া বরণ করেন। কোচ" 

বিহারে সেনাপতি গুরুধব্ (বা .চিল। 

রায়) একবার বিজলী আক্রমণ করেন। 

ছুলাল পিংহ তাহার আক্রমণ ব্যর্থ 

করেন। উভয়পক্ষে বহু লোক ক্ষয় 

হয়। চিল! রায় খাভাভাবে দেশ 

ত্যাগের উপক্রম করিতেছিলেন, এমন 



দুলিতফ 

সময়ে দুলাল গিংহ লোক হয়ে নির্ববোদ 

গ্রাঞ্ধ হইয়। গুরুধব স্নকে রাজ্য প্রনাণ- 

পূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। 

বর্তমান বিজনীর রাজবংশ এই শুরু- 

ধ্বজের বংশধর | 
দুলিতক--তিনি কাশ্মীরের অধিপতি 

চন্দ্রাপীড়ের সময়ে (৬৮৭৯৬ খ্রীঃ) 

নগর রক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

তাহার আুব্যবস্থার গুণে লগরের 

বিচারালয়গুলি বন্ধ হইয়! যাইণার 

উপক্রম হইয়াছিল.। কারণ কেহুই 

বিচারপ্রার্থ হুইয়! বিচারালয়ে যাওয় 

প্রয়োজন মনে করিত না। তিনি 

ছুলিত স্বামী” নামে একটী পিষু মূর্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 

দুল্প সিংহ তিনি যোধপুরের রাণা 
যশোবস্ত দিংহের একজন সামন্ত নর- 

পতি। যশোবস্ত গিংহের মৃত্যুর পরে 

তাহার বিশ্বস্ত সেনাপতি হ্ূর্গাদান 

তাহার মহিযী ও শিশু পুত্রকে অতি 

কৌশলে সমাট আওবঙ্গজীবের কবল 
হইতে উদ্ধার করেন। (সই সময়ে 

মুদলমানদের সহিত যে ভীষণ যুদ্ধ 
ঘটিত হয়, সেই যুদ্ধে দারাবৎ সর্দার 

বীর ছুল্লসিংহ জীবন বিসর্জন করেন। 

দুশঞ্জ__তিনি যশল্মীরপতি বাছেরার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে 
১৪৪৪ খ্রীঃ অবে রাজ সিংহাসনে 

আরোহণ করেন। তিনি ক্দীররাজ 

প্রতাপ সিংহের কন্তাকে বিবাহ করিয়! 

জীবনীনকোব 
এ 

ছিলেন। রা হইবার পূর্বেই তিনি 
বীরত্বের যথেই পরিচয় দিয়াছিলেন। 

একদা এক বণিক বহু উৎকৃষ্ট অশ্ব 

লইয়! লো তুর্ব! নগরে উপস্থিত হইয়।- 

ছিল । হ্বশজ বণিককে আক্রমণ করিয়া 
সমস্ত অশ্ব আত্মনাৎ করিয়াছিলেন। 

ছুশজের যশল ও বিজয়রাজ নামে ছুই 

পুত্র ছিল। পরে বার্ধক্যে তাহার লঞ্জ- 

বিজয়রাজ নামে এক পুত্র জন্মে । তিনি 

মিবারের রণাবত সর্দারের একটা 

তুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ছুশজের মৃত্যুর পরে সর্দারের! কনিষ্ঠ 

বিজরকেই সি“হাসন প্রদান করেন। 

দুজন জী-তিনি দাহ্পন্থী একজন 
ভক্ত সাধু । তাহার রচিত অনেক 
ভক্ত বাণী পাওয়া গিয়াছে । 

দুকপতি _ত্রিপুরপতি ভ্রিলোচনের 

জো্ঠ পুত্র। কাছাড় রাগ্যাধিপতি 

তাহার অপুরক মাতামহ তাহাকে স্বীয় 

রাজ্যাধিকারী মনোনীত করেন এবং 

মাতামহের মৃত্যুর পর দুকপতি 
কাছাড়ের অধিপতি হন। ত্রিলোচনের 

মৃতার পর তাহার মধ্যম পুত্র দক্ষিণ 

পিতৃদিংহানলে আরোহণ করেন। কিন্ত 

দুকপতি ভ্রিপুর রাঞ্জাও লাভ করিবার 
জন্ত দক্ষিণের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন 

এবং তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 

ব্রিগুর রাজধানী অধিকার করেন। 
দু়নাথ-_ একজন নাথ পন্থী যোগা- 

চাধ্য। অপাননাথ দেখ। 
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ল-_-পঞ্চনদ দেশবাসী একজন 

আমুর্বেদ শান্ত্রবেতত। | কাবক্রমে চরক 

সংহিতার কোন কোন অংশ বিলুপ্ত 

হইলে তিনি নানা তন্ত্র হইতে সমুদ্ধত 

করিয়া, চরকের অপ্রাপ্ত অংশ সমূহের 

পরিপূর্ণ ত। বিধান করিয়াছিলেন। 

দেওয়ান চাঁদ-_তিনি পাঞ্জাব কেশরী 
মহারাজ রণজিৎ সিংহের একজন প্রধান 

দেনাপতি ছিলেন। এই ব্রাঙ্গণ সেনা 

, পতি মুলতান দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন 

এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহ। 

রক্ষাও করিয়াছিলেন। কাশ্মীর অভি- 

যানকালে তিনি অগ্রবস্তী সৈন্থদলের 

অধিনায়ক পদে অবস্থিত ছিলেন। 

কাশ্ীরপতি জব্বর খ। বাধ! দিতে চেষ্টা 

করিয়াও অকৃতকাধ্য হন। দেওয়ান 

টাদের অপীম বীরত্বে কাশ্শীর অধিকৃত 
হয়। 

দেওয়ার বক্স স্থলতান --তিনি 

দিল্লীর সমাট জাহাঙ্গীরের পৌত্র ও 
রাজকুমার খসরুর পুত্র । পিতামহের 

মৃত্যুর পরে তিনি দিল্লীর নিংহাসনে 

আরোহণ করেন । মাত্র ছুই মাস রাজ্য 

শাসনের পর, তাহান্র পিতৃব্য শাহ" 

জাহান তাহাকে পদচুত ও নিহত করিয়া 
রাজসিংহীপন অধিকার করেন । 

দেওয়া রাও--মধ্যভারতের সমগ্র 

উদ্নতভূমি পথর লামে খ্যাত। অতি 

পুরাকালে পথর প্রমার বংশীর মীন 

নামক নরপতির অধীন ছিল। তাহার 

 ভারভীয়-এঁভিছাজিক দেওয়। ন্বাও " 

রাজধানী মৈলাল নগরে ছিল । চৌহান 

বংশীয় রাও বাঙ্গ উক্ত মৈনাল নগর 

অধিকার করেন। তিনি পথরের 

একটী উন্নত স্থানে বুমৈদা হুর্গ স্থাপন 

করেন। এই রাও বাঙ্গের দ্বাদশ 

পুপ্রের মধ্যে দেওয়া জোষ্ঠ ছিলেন। 

দেওয়ার 'হররাছজ, হাতীজি ও সমরসিংহ 

নামে তিন পুত্র ছিল। এই সময়ে 

মোহাম্মদ তোগলক দিলীর স্থলতান 

ছিলেন। (১৩২৫-১৩৫১ শ্ীঃ) | 

রাও দেওয়া ১৩৪২ খ্রীঃ অবে মীন 

নামক অসভ্য জাতিদের হস্ত হইতে 
বান্দু উপত্যকা কাঁড়িয়া লইয়া! বুন্দী 

শগর স্থাপনপূর্বক গমগ্র দেশকে হারা- 

বতী নামে অভিহিত করেন। কথিত 

আছে মীন রাজা হাঁররাজের কন্ঠার 

পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। রাও দেওয়। 
এই প্রগল্ভতার শাস্তি স্বরূপ বনু মীন 

প্রজার প্রাণ মংহার করেন। অভি- 

জাত্যের কি ভীষণ স্পর্ধা! এই ভীষণ 

নরহত্যার পরে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র নমর 

সিংহের হস্তে রাজ)ভার সমর্পনপুর্ববক 

বানপ্রন্থ অবলথন করেন। বোধ হয় 

নিরপরাধ প্রজার বিনাশের জন্য অনু- 

তাপের নরকানলে বিদগ্ধ হইয়া! তিনি 

এই প্রারশ্চিত্ত করিয়াছিলেন। বান* 
প্রশ্থ অবলম্বন করিলে তিনি মৃত বপগিয়! 

পরিগণিত হন। তিনি আর স্বীয় নগর 

বুন্দি কি বুমৈদায় কথনও গমন করেন 
নাই। মৃত্যুকাল পর্যন্ত বুন্দির পাচ 
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মাইল দুরবর্তী অমরহুন! নামক পল্লীতে 
পরমার্থ চিন্তায় যাপন করিয়াছিলেন । 
দেকষ্ঠা (81. 8০0:60109 10609) 

তিনি চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের 
ডিরেক্টার ছিলেন। ১৯০* খ্রীঃ অব 
ইংরেজি, ফরাসী ও বাঙ্গাল ভাষার 

তিনি একখানি শবকোষের প্রথম ভাগ 

মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার নাম 

ছিল--ড০৫91019:7 06 071:62001)) 
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দেবা তিনি কাছাড় পতির ভ্রাতা । 

১৫৩১ খ্রীঃ অব্যে আহম রাজাদের 

সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে 

শ্চিনি নিহত হন। 
দেগুনুং--১৫৩১ খ্রীঃ অবে আহমেরা 

কাছাড় প্রদেশ আক্রমণ করিলে। 

কাছাড়পতি খুনখার! যুদ্ধে পরাঞ্জিত 

হইয়! পলাগন করেন এসংতাহার আত্মীয় 

দেতনুং রাজপদ অধিকার করেন। 

১৫৩৬ ঘ্রীঃ অবে আহমদের সঙ্গে তাহার 

আবার বিবাদ উপদ্থিত হুইলে তিনি 

দিমাপুর পরিত্যাগপূর্বাক, মেইবং নাম ক 

স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু 
পরে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। 

ছেন্দদেবী--পালবংশীয় গ্রথম নরপতি 

গোপাল দেবের (৭৯০--৯৫ খ্রীঃ) 

মহিবী। নরপতি গোপাল দেব পর- 

লোক গমন করিলে দেদ্বদেবীর গর্ভ- 

জাত পুত্র ধন্মপাল রাজপদ লাভ করিয়! 

ছিলেন। ধর্শপাল দেব দেখ। 

ভারতীয়-এতিহাঙ্সিক দেকষ্ঠ। 

দেব- রাণ! বাগ। রাওএর বালীর ও 

দেব নামে দুইজন বিশ্বস্ত অন্গুচর ছিল 

বালীর স্বীয় শোণিত ঘারা বাগা রাও 

এর ললাঁটে রাঙ্জন্ভিলক পরাইয়া 

দিয়ছিল। বাঁলীয় দেখ। 

দেবকীনন্দন_-(১) জীবাননের পু 
দেবকীনন্দন একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের 

বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । তিনি বিট্ঠল 

কৃত কল্পল্লীপদ্ধতির আনন কন্দ নামক 

টাকা ও হোরাহকর গ্রন্থ প্রণর়ল 
করেন । 

দেবকীনম্দন_(২) কৃপাসদ্ধতি এক- 
থানি গ্রস্থ তাঁহার রচিত। 

দেবকীনন্দন_-৩) বৃহৎ যুহূর্তলিন্ধ 
নামক গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 

দেবকীনন্দন দ্রাস- ত্রাঙ্ষণ বংশে 
হাঁলিলহরে তাহার জন্ম হয়। তীহার 

পিতার নাম সদাশিব কবিরাজ 

তিনি পুরুষোত্তম দাসের মন্ত্রশিষ্য 

ছিলেন । বৈষ্ণববন্দনা ও বৈষ্ণৰ 

অভিধান তাছারই রচিত। 

দেবকীন্তি তিনি একজন জ্যোতিষ 

শস্ত্রের গ্রন্থকার । মুহ্র্ত চিন্তামণির 

গোবিন্দ কৃত পীযুষধারা টাকাঁতে বনু 

গ্রন্থ ও গ্রন্থকাঁরের উল্লেখ আছে। উক্ত 

টীকাতে দেবকীন্তির নাঁমেরও উল্লেখ 
আছে। 

দেবকুমার রায় চৌধুরী-_-বাঙ্গালী 
সাহত্যিক। বরিশাল জিলার অন্তর্গত 

লাখুটি়ার ভূম্যধিক!রী রাখাপচন্ত্র বায় 
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চৌধুরী তাহার পিতা । দেবকুমার 

যৌবনকাল হইতেই সাহিত্যরসিক 

ছিলেন। কবি দ্বিজেন্ত্রলালের সাহুত 

তাহার বিশেষ সৌহার্দা ছিল । ছিজেন্র- 

লান রায় অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা সন্সিলনে 

দেবকুদারের মধুর আবৃত্ত সকলেরই 
পরিতৃপ্তি সাধন করিত। প্রধানতঃ 

সাহিত্যামোদী হইলেও দেশের সকল 

প্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক 

কাজের সহিতও তাহার যোগ ছিল। 

দেবকুমারের জননী৪ সাহিতা রচনায় 

ব্রতী ছিলেন। তাহার রচিত কয়েক- 

খানি উপন্থাস আছে । দেবকুমারের 

প্রণীত কবি দ্বিজেন্জ্রলালের জীবনী 

একখানি উপাধেথ গ্রস্থ। মাত্র পরতাল্লিশ 

বৎসর বয়সে ১৩৩৬ বঙ্গ।বের অগ্রহায়ণ 

মাসে (১৯২৯ শ্রী; ডিসেম্বর) তাহার 

মৃত্যু হয়। 

দেবখড়গ- বঙ্গের পালবংশীয় নর- 

পতিদের অবনতিকালে, বঙ্গে একটা 

স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল । অঙ্গু- 

মান দেবপাল দেবের রাজোর শেষ- 

ভাগে খড়গোগ্ধম এই রাজ্য স্থাপন 

করিয়াছিলেন। খড়গোগ্ধমের পরে 

তাহার পুত্র জাতখড়ী ও পৌত্র দেব 

থঙ্জা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 

ছিলেন। তাহার ত।অশানন অনুসারে 

তিনি ত্রীঃ নবম শতাবীতে বর্তমান 
ছিলেন। | 

দেব গুগু--কন গ্রন্থকার। তিনি ত্রীঃ 

ভারতীয়-এতিহাপিক দেবকুজার . 

একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 

তিনি জিনচন্ত্রগণি নামেও পরিচিত 

ছিলেন। তিনি প্রান্কৃত ভাষায় নবপদ 

প্রকরণ এবং জীবতত্ প্রকরণ নামে 

কয়েকথানি গ্রন্থ রচনা! করেন। উভন্র 

গ্রন্থই জৈন দার্শনিক মতবাদ সমন্বিত। 

হী; একাদশ শতাবীর শেষভাগে অভয- 

দেব স্ুগী এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম 

ভাগে যশোদ্দেব তাহার এক এক থানি 

টাকা রচন1 করেন। 

দেবগুপ্ত, মগধরাজ-_-তিনি মগধের 

গুপ্তবংশীয় নরপতি আদিত্যসেনের 
মহিধী কৌণদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। দেবগুপ্তের ভগিনীকে মৌখরী 

বংশীয় ভোগবন্মী বিবাহ করেন। 

দেবগুণ্ডের পত্বীর নাম কমল! দেবী ও 

পুরের নাম বিষুগুপ্ত। আদিত্য সেন 
৬৭২ খ্রীঃ অব বন্তমান ছিলেন। 

দেবগুগু, মালবরাজ _স্থাত্বীশ্বরপতি 

( বর্তমান থানেশ্বর ) হর্ষবর্ধন উত্তরাপথ 

অধিকার করিমাছিলেন, মৌখরীরাজ 

গ্রহবন্ধা হর্ষবর্ধনের ভগিনী বাঙ্জা্ীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। মালবের গুপ্ত- 

বংশীয় অধিপতি দেবগুপ্ত, গ্রহবর্মাকে 

পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। 

হর্ষবদ্ধনের জোট ভ্রাতা রাজ্যাবর্ধন দেব- 

গুপ্তকে ৬০৬ ত্রীঃ অবে যুদ্ধে পরাজিত 

ও নিহত করেন। দেবগুণ্ডের সঙ্গে 
সঙ্গেই মালবের গুপ্ত বংশের অবমান 
হয়| 



দেবজী 

দেবজী-_-মারবদের গিদ্ুদেশ বিজয়ের 
পুর্ব্বে উক্ত দেশে ব্রাহ্মণ জাতীয় এক 

রাজবংশ রাজ্যশাপন করিতেন । এই 

ংশের স্থাপগ্নিতার নাম দেবজী এবং 

এই বংশের শেষ রাজার লাম সাহসী 
রাঁয়। সাহসী রায়ের মৃত্যুর পরে, 

তাহার ব্রাঙ্গণ জাতীয় মন্ত্রী চচ রাজ্য 

অধিকার করিয়! সাহসী রায়ের বিধবা 

পত্বীকে বিবাহ করিয়াছিজেন। 

দেবদত্ত- (১) একজন জ্যোতির্বিদ 

পণ্ডিত | 'গর্মলঘু প্রকাশ লামক গ্রন্থ 

তাহারই নিরচিত। 

দেবদত্ত--(২) গশুকদপ্ততি নীমক 

গ্রস্থকে পূর্ব বাঁগন্থানীভাষায় ঈীপান্ত- 

রিত করেন। 

দেবদত্ত--(৩) তিনি এক জন আহুর্বেদ 

শান্ত্রবেতা পণ্ডিত। ধাতুরত্ব মালা: 

ও “নপুংমক সংজীবলী” নামক গ্রন্থদ্ধয 

তাহারই বিরচিভ। 

দেবদত্ত-_(৪) কামরূপপতি বলবম্মীর 

সময়ে ( অন্তনতঃ খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর 

শেষভাগে ) কামরূপে পরাশর গোত্রজ 

কাধশাথার বাজসনেগ্িগণের অগ্রণী 
দেবদত্ত নামে এক ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 

বেদবিদ্গণের মধো শ্রেষ্ঠ এই ব্রাহ্মণকে 

প্রা্থ হইয়! গ্র়ী ( বেদবিষ্থা ) কৃতাথ- 

সমস্ত হইয়াছিলেন। 

দেলদত্ত-- (৫) বুদ্ধদেবের মাতুলের পুত্র 

দেবদভ, বুদ্ধদেষের ন্যাপ একটা নৃতন 

জীবনী-কোষ ৯88 

কিগ তাহ! তেন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 

পারে নাই। বুদ্ধদেব দেখ। 

দেবদামোদর-তিনি আনামের 

একজন বৈষ্ণব-ধন্ম প্রচারক । 

শ্রীঃ অবে (১৪১০ শকে ) আনামের 

নয়াগ। জিলার অন্তর্গত নলবা গ্রামে 

গৌতম গোত্রীয় ক্রাক্ষণ বংশে তাহার 

জন্ম হদ্ন | তাহার পিতার নাম সদানন্দ 

ও মাতার নাম সুশীল! দেবী। তিনি 

বাল্যকাল হইতেই ধর্মান্থরাগী ছিলেন। 

এবং চির কৌমার্যয ব্রত অবলম্বন করিয়। 

ছিলেন। তিনি শঞ্করদেবের প্রায় ৪০ 

বদর বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। শস্করদেবই 
তাহার নামীকরণ করেন। উভরের 

ধন্মান্নরাগের ফলে আসামে বৈষ্ণবধন্ম 

বিশেষ প্রনার লাভ করিয়াছিল। 

তাহার প্রতিষ্ঠিত আউনি আটি, গড়ে- 

মুড়ি, কুরুয়াবাহি ও দক্ষিণা পাঠ সএ 
( ধর্ম গ্রচার স্থান বা ম) প্রধান। 

এতদ্য ভীত কাঁমরূপের বেহকুচি সএও 

বিখ্যাত । ১৫৮০ খ্রীঃ (১৫০২ শকে) 

অব্ষে ৯২ বৎসর বরদে তিনি কোঁচ- 

বিহারের অন্তর্গত বৈকুগ্ঠপুরে পরলোক 

১৪৮৮ 

বাদী হন। ভট্রদেব তাহার প্রধান 

শিষ্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাহাকেই 

আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত 

করেন। 

দেবদাপ--একজন আধুর্কেদ শাস্ত্র 
বেভা। তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

ধর্ম সৃম্্রদায় প্রতিষ্ঠা! করিয়াছিলেন। -_-চিকিৎমামুতদার। 
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দেবদাসী--একদ্রন মহিলা বৈষ্ণব 

কবি। তাহার রচিত ঝমুর সঙ্গীতগুলি 
সম্পূর্ণ অঙ্লীলতা বঙ্জিত ও উচ্চ ভাবপূর্ণ 
দেবধর- কামরপপতি বৰলবর্মার 

সময়ে (খুব সম্ভব খ্রীঃ তৃতীর শতাব্দীতে) 
কাঙ্খশাথাবলম্বী বেদজ্ঞ অধবর্ধা দেবধর 

ভট্ট বর্তমান ছিলেন। তাহারা বৈদিক 

বক্ঞামুষ্ঠান সম্পাদন করিতেন। 

দেবনন্দী_বিশিষ্ জৈন গ্রন্থকার 

তিনি 'গ্রধানতঃ পুজ্যপাদ দেবননদী 
নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি কোন্ 
সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাহা পর্ডিত- 

গণের বিচার্ধা ব্রহিয়াছে | সাধারণ 

ভাবে বলিতে গেলে তিনি ত্ীঃ ৫ম ও 

৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন 

ধরিতে হয়। দেবনন্দী একাধারে বৈয়া- 
করণ ও কবি ছিলেন। ইঠ্টোপদেশ 

ও সমাধিশতক নামে তাহার রচিত 

্রস্থত্বয় সমধিক প্রসিদ্ধ। তত্ভিন্ন তিনি 

উমাস্বাতি রচিত “সর্বার্থ পিদ্ধি”র এক- 

থান। টীকা ও রুচন! করেন । প্রভাচন্জর 

কর্ঠক সমাধি শতকের একখান টীকা 

রচিত হয়। কিন্তু তাহার পরিচন়্ 

অজ্ঞাত। 

দেবনাগ-_-পন্ম(বতী ব! নলপুর ( বর্ত- 

মান নারওয়ার) এককালে নাগ- 

বংশীয়দের রাপ্ধধানী ছিল। পুরাণ 

সমূহে নয়জন নাগবংশীয় রাজার নাম 

পাওয়! গরি্জাছে। তন্মধ্যে গণপতি 

(গণেক্) নাগ, দেবনাগ প্রত্ৃতি ছয়জন 
ও ৯৯৬১ ২% 

ভারভীয়-এঁতিহানিক 

নরপতির মুদ্রা গাওয়া গিয়াছে। দেব- 
নাগের মুদ্রার একদিকে ব্রাঙ্মী অঞ্চরে 

“মহারাজ শ্রীদেবনাগন্ত, লিখিত আছে 

এবং অপর দিকে একটী চক্র আছে। 

দেবনাথ-_(১) তিনি যোধপুয়ের রাজা 
মাঁনসিংছের রাজত্বকালে ( ১৮০৩ খ্রীঃ 

১৮৪৩ গ্রীঃ) বর্তমান ছিলেন । তিনি 

রাজার গুরু ছিলেন। রাঞ্জ। তাজাকে 

অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। তীছার 

পরামর্শ ছাড় কোন কাজ করিতেন 

না। দেখলাথ পরম পণ্ডিত, চতুর ও 

কাঁ্ধ্যদক্ষ ছিলেন। কিন্তু সদ্বুষ্ধি ছিল 

না। রাজার উপকার করিতে যাইয়া 

তাঁছার প্রতিঘন্থবী ভীমসিংহকে বিষ 

প্রয়োগে হত্যা করেন। রাজ তাহাকে 

প্রচুর ধনরত্ব দিয়াছিলেন। তিনি ধনে 
ও ক্ষমতায় বাঞ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক 

হইয়াছিলেন। এই সমম্ত অর্থের 
সাহায্য তিনি রাজা মধ ৮৪চী মলির 
প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই সঙ্গে এক একটা 
মঠও স্থাপন করেন। তথায় বিভার্থীরা 

বিন! বায়ে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ করিয়! 
মনোমত বিদ্তা অধ্যয়ন করিতে পারিত। 

নিজ পাণ্ডত্যের জন্ত তিনি সকলেরই 
নিকট পৃজ্য ছিলেন। কিন্ত এই সম্মান 

অচিরেই বিনষ্ট হইল। তিলি দিন দিল 
অতিশয় ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। 

ইহার ফলে রানের সকলেই তাহার 
প্রতি শ্রস্ধাহীন হইতে লাগিল। তিনি 

অনতিকাল মধ্যেই আমীর খার পাঠান 



সৈচ্কর্তৃক নির্দয়ভাবে নিহত হইলেন। 
ঘেবনাথ--(২) তিনি একজন বলীয় 

বৈষব কৰি। তাহার রচিত গ্রন্থ 
গৌরগণথ্যান ও ভ্রমর গীত|। 
দ্বেবনারায়ণ বাচম্পতি _-কাশীতে 
সংস্কৃত অধ্যাপন! করিবার জন্ত টোল 
স্বাপন করিয়া, যে সকল বাঙ্গালী 

. পিত বাঙ্গালার মুখোজ্জল করিয়াছেন, 

তিনি তাহাদের অন্ততম। দিপাহী 

বিদ্রোহের বহু পুর্বে এই পণ্ডিত 
শিরোমণি টোল স্থাপন করেন। বন্ধ 

বাঙ্গালী ও হিন্দস্থানী ছাত্র তাহার 

নিকট অধ্যয়ন করিত। তিনি প্রায় 

শত বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাহার পুত্র 

ঈশ্বরচন্ত্র হায়রত্ব পাগ্ডিত্যে প্রায় 
পিতারই মমকক্ষ ছিলেন। তিনি 
পিতাকর্তৃক স্থাপিত টোলে অধ্যাপনা 
করিতেন। ভ্ভাঁয়রত্্ মহাশয়ের পুত্র 

জীবনী*কোব ৯৪৬ 

পরাভূত করিয়াছিলেন। দেবপালের 
খুল্লতাত পুত্র জয়পাল উৎকলপতিকে 

স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন এবং কামরূপপতি জয়মাল 

বীরবান্ছকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 
দেবপাল,যবন্ধীপ বা সুবর্ণ দ্বীপের অধি- 
পতি বালপুত্রদেবের অনুরোধে নালন্দার 

বৌদ্ধবিহারের ব্যপ নির্বাহার্থ পাচখানি 
গ্রামঃ তাহার রাজত্বের অগ্রত্রিংশ 
বর্ষে দান করিয়াছিলেন। ধর্মপালের 
অমাত্য ছিলেন গর্গদেব ও তৎপুত্র 

দর্ভপাণি। এই দর্ভপাঁণি দেবপালেরও 
মন্ত্রী ছিলেন এবং তাহাঁরই পরামর্শে 
দক্ষিণে বিদ্ধা, উত্তরে হিমালয় পূর্বে ও 
পশ্চিমে সংুদ্র পর্যান্ত মধ্যবন্ধী সমস্ত 
ভূভাগ তাহার করতলগত ছিল। দর্ভ- 
পাণির পুত্র সোমেশ্বর দেবপালের সেনা- 
পতি এবং সোমেশ্বরের পুত্র কেদার 

উমেশচন্্র সান্তাল এম, এ কাণী কুইন্স্ মিশ্র তাহার মন্ত্রী ছিলেন। কেদার 
কলেজের (0816870+8 001196%9) অস্ক- 

শাস্ত্রেঃ অধ্যাপক'ছিলেন | এই পণ্ডিত 

বংশ কাশীতে বাঙ্গালীর মুখোজ্জল 
করিয়াছেন । 

দেবপাল-_বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি 
ধর্পালের দ্বিতীয় পুত্র ও প্রথম গোপাল 
দেবের ' পৌত্র। তাহার মাতা রঞা 

দেবী রাষট্রকুটবংশীয় পরবঙ্ের কন্ত। 
ছিলেন । দেঘপাল_দক্ষিণাপথের প্রথম 
জমোধবর্ধকে বুদ্ধে পরাস্ত করেন। 

কিনি : র্জরপতি রামতত্রকেও যুদ্ধে 

মিশ্র পরবর্তী রাজা শুরপালেরও (ব1 
প্রথম বিগ্রহ পাল) মন্ত্রী ছিলেন। 
তাহারই পুত্র গুরব মিশ্র। দেবপাণের 
পুত্র রাজ্যপাল পিতার জীবিত ক(লেই 
গ্তায়ু হন। সুতরাং জয়পালের পুত্র 
প্রথম বিগ্রহপাল (শুর ), দেবপালের 
মৃত্যুর পরে রাজ হইগ়াছিলেন। দেব- 
পাল অনুমান ৮২০-৮৬* গ্রাঃ অব 
পর্য্স্ত ৪* বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

দেব পুর্ণমতি- একজন নেপালী 
বৌদ্ধাচার্ধয। তিনি “ক্রোধরাজো জল 



৯৪৭ 

বজ্াশনি-নামমণ্ডলবিধি নামক গ্রন্থ 

তিববতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। 

দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী- বাঙ্গালী 
রাজনীতিক ও দেশকন্্ী। হুগলী 

জিলার থানাকূল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ 

সর্ধা/ধকারী বংশে ১৮৬২ শ্রী: অবেের 

ডিসেম্বর মাসে (১২৬৮ বঙ্গাবে) 

তাহার জন্ম হয়। সর্ধাধিকারী বংশে 

অনেক কৃতী পুরুষ জন্সগ্রহণ করিয়া- 

ছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্ন- 

কুমার সর্বাধিকারী মহাশয় তাহার 

পিতৃব্য ছিলেন । তাহার পিতা কর্ধ্য- 

কুমার সর্বাধিকারী মহাশয় একজন 

খ্যাতনামা! চিকিংমক ছিলেন। 

রামেশ্বরপুর গ্রামের এক মাইনার 
স্কুলে তাঁহার শিক্ষারস্ত হয়। পরে 

কলিকাতায় আনিয়া! সংস্কত কলেজ, 

হাওড়! জিল! স্কুল, হেয়ার স্কুল প্রভৃতি 

বিবিধ শিক্ষারতনে অধায়ন করিবার পর 

১৮৭৬ খ্রীঃ অবে' প্রবেশিক। পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হন। কৃতী ও মেধাবী ছাত্র 

নলিয়৷ তাহার খাঁতি ছিল। ছাত্রা- 

বস্থায় একাধিক বৃত্তি ও পুরস্কার ল[ভ 

করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অবে, প্রেমিডেন্সী 

কলেজ হইতে কৃতীত্বের সহিত এমএ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাহার 

ছাত্রজীবন শেষ হয়। দেবপ্রসাদের পিত! 

হুর্যাকূমার পুব্রদের শিক্ষার অন্ত অর্থ 
বায় করিতে কুষ্টিত ছিলেন ন! কিন্ত 
তাহা্দিগের কোনওরূপ বিলাসিতার 

ভারতীয়-এতিহাসিক 

প্রশ্রয় দিতেন না। অপেক্ষারুত ধনীয় 
মস্তান হইলেও তাহাদিগকে অতি 
সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের সম্তানগণের 
নায় নান! বিষয়ে কষ্ট সন্ধি করিতে চেষ্ট। 
করিতেন। ১৮৮৮ শ্রী; অবে আইন 

বিষয়ক এক পরীক্ষায় (466009)- 

311) ) উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কর্মক্ষেত্রে 

প্রবেশ করেন। ৰ 

দেবপ্রমাদ পিতার মধ্যম পুত্র। 

তাহার অগ্রজের নাম রায়বাহাছুর ডাঃ 

সত্যপ্রসাদ সর্ধাধিকারী। দেশবিখ্যাত 

অন্তর চিকিৎনক ডাঃ সুরেশগ্রনাদ 

সর্বাধিকারী তাহারই অন্ততম অগুজ 
ছিলেন । | 

যৌবনের প্রারস্তেই, রাষ্ট্রগুরু 

স্বরেন্্রনাথের নিকট তিনি দেশাজ্ম- 

বোধের শিক্ষা! লাভ করেন এবং সুদীর্ঘ. 

কাল নানাভাবে বথ।সাধ্য রাজনীতির 
চচ্চাদ্বারা দেশের কল্যাণ সাধনের 

চেষ্টা করিয়! গিরাছেন। তারত সভার 
(1710180. 48990188101) ) কার্ষ্যে 

তিনি সুরেন্ত্রনাথের একজন প্রধান 

সহকর্মী ছিলেন এবং ১৯২১ খ্রীঃ পুর্বে 
তিনি উৎসাহের সাহত কংগ্রেমের 

মকলগ্রকার কাধ্যে যোগ দিতেন। 
কর্ম জীবনের প্রথম হইতেই জন- 

ছিতকর কাজের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ 

যোগ ছিল। তিনি সর্বদাই বথাসাধ্য 
নিজেকে পশ্চাতে রাখিয়া কা করিতে 

ভালবামিতেন। কোনও সং রাজ 



কছ্ির। লোকের গ্রশংসা লাভের ওল 

লালারিত হইতেন ন।| যে সকল দন- 

হিতকর. কাজের সহিত তাহার যোগ 

ছিল, তাহাদের মধ্যে ইম্পিরিয়েল 

লাইরেরী (17706718] 17170%0 ), 

কলিকাত! মাদক নিবারণী নভ। 

(0819965 1760)099781509 118091%- 

0০০ ), সাহিত্য মভ। ( শোভাবাজাঁর 

রাজবাটীর) প্রভৃতি প্রধান। কলি" 

কাতার ইউনিভাদিটি ইনষ্রিটিটটের 

(081966 [0101567816) [778616066) 

পল্সিচালনার দোষে যখন উহ! প্রা 

সরক্ষারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার 

উপক্রম হয়, তখন প্রধানতঃ দেব- 

প্রনাদের বিশেষ চেষ্টাতেই টহ! বিপন্ুুক্ত 

হয়। 

কলিকাত1 বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রতি- 
নিথিরূপে তিনি হইবার বলীর় ব্যবস্থা- 

প্ষ সভ।র সদন্ত নির্বাচিত হছন। ছুই 
বার তিনি বিশ্ববিস্তালয়ের প্রতিনিধি 

স্বরূপ লগ্ন নগরে অন্ুঠিত ব্রিটিশ 

সাজজোর লমুদয় বিশ্ববিস্তালয়ের 

সঙ্গেলনে ( [00156191669 ০? 
1170017৩ 0078:989 ) গমন করেন। 

তছপলক্ষে ইংল্ডে বস্থানকালে 
১৯১৩ গ্ীঃ অঙ্ধে তিনি এবাউিন (41১০: 

9857) বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে সন্মানহ্চক 

উপান্ছি (07. 7), )লাভ করেন। 

.. হীয় হাবস্থাপক নত! (97881 
88৮১৬ 09৩11) এবং ভাবতী ক 

জীবনী-কোব ৯৪৮ 

ব্যবস্থাপক সভ1 ( 170199121 159619- 

126/55 00927011), এই ছুই প্রতিষ্ঠানেই 

তিনি দীর্ঘকাল সদন্ত ছিলেন। নিষ্ঠার 

সহিত তিনি উহাদের অধিবেশনগুলিতে 

যোগ দিতেন এবং অতি যোগ্যতার 
সছিত উহার্দের কাধ্যাবলী সম্পাদনে 

সাহায্য করিতেন। নির্ভিকভাবে কর্তৃ 

পক্ষের অনাচার অবিচাখরের প্রতিবাদ 

করিতেও তিনি পশ্চাদ্পদ হইতেন না। 

১৯১২ খ্রীঃ অবে সম্রাট পঞ্চম জর্ঞ 

ও সাস্তরাজ্জীর কলিকাতার আগমনকালে 

ছাত্রগণের পক্ষ হইতে রাজদম্পতির যে 

সন্বর্ধনার আয়োজন হয়, তাহার 

ব্যবস্থ! করিবার ভার দেবপ্রনাদের 

উপর অর্পিত হয়। তাহার নুব্যবস্থায় 

প্রীত হইয়! সম।ট ও সম্রাজ্ঞী নিজ নিজ 

স্বাক্ষর যুক্ত ছুইথানি প্রতিকৃতি তাহাকে 
উপহার প্রদান করেন। 

তিনি স্থবন্ত। ছিলেন। ব্যবস্থাপক 

সভাগৃহ, সাধারণ জনসভার মঞ্চ সর্বত্রই 

তাহার গম্ভীর ওজন্থিনী বক্তৃতা! শ্রোতৃ- 

বর্গের গ্রীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিত। 

১৯১৪ শ্বীঃ অব্খে তিনি কলিকাত। 

বিশ্ববিষ্তালয়ের “সর্বাধ্যক্ষঃ ( 1০6 

01080061191: ) মনোনীত হন। তিনি 

তিনি সর্বামে!ট চারি বৎসর ওঁ গৌরব. 
পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থা(কিয়া কর্ণাকুশলতার 

পরিচয় প্রদাল করেন। তিনিই প্রথম 

বেসরকারী নর্বাধাঞ্গ হইয়াছিলেন। 
দীর্ঘক1ল তিনি বিশ্ববিষ্ঞালয়ের বিভিগ্ 
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কার্ষযকরী সভ। (39%1:05 ০? 6৪163) 

এবং সিনেট (99806) ও দিগিকেটের 

(977)019866 ) সদস্ত ছিলেন । 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহার পরম 

অনুরাগ ছিপ। একাধিক পত্রিকাতে 

ঠাহার মূল্যবান ও চিভ্তাকর্ষক প্রবন্ধ, 

ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি গ্রকাশিত হইত। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাধ্যের সহিত 

তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিছু- 
কাল উহার অন্যতম মহঃ সভাপতিও 

হইয়ীছিলেন। দেশের নানারূপ জন- 

হিতকর কার্যের সহিত তাহার বিশেষ 

যোগছিল। দে সকল কার্য তিনি 

একান্তিক আগ্রহ ও মনোযোগ সহ- 

কারে সম্পন্ন করিতেন। লোক দেখান 

আগ্রহ প্রদর্শন তাহার চরিত্রের বিরুদ্ধ 

ছিল। বুবকদিগের মধ্যে তিনি ব্যায়াম 

চচ্চার বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন 'সংস্কতি ও 

সত্যতার প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধ৷ 

ছিল। সামাজিক আচার ব্যবহারে 

তিনি দেশচলিত প্রাচীন প্রথাই অনু- 

সরণ করিতেন | কিন্তু অন্ধ স্বধর্মান- 

রাশদ্বারা চালিত হইয়া, অবথ। ধর্শের 

বাহক উতলাহ প্রদর্শন করিতেন না। 

বৈষ্ণব মাহিতো তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ 

এবং দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কাতির 
উন্নতিকল্নে প্রতিষ্ঠিত গ্রতিষ্ঠানগুলিতে ও 
তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৯২৫ গ্রী 
অব কিনি ভারত সরকার করুক, 

মনোনীত হুইয়৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় 

ভারতবানীদের অবস্থা পধ্যালোচন। 

ও ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তথ্য 

অনুসন্ধানে প্রেরিত হন। 

তিনি কলিকাতার গ্রেগিডেন্সী 

কলেজ, রিপণ কলে ও একা ধিক স্কুল 

লাইব্রেরী প্রভৃতির পরিচালনার সমিতির 
সদন্ত ছিলেন। সর্বত্রই ভিনি আন্ত- 
রিক নিষ্ঠার সহিত নিজের কর্তবা 

সম্পাদনে নিরত থাকিতেন। 

স্বনামধন্ত সার তারকানাথ পালিত 

কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়কে যে বছ লক্ষ 

টাক! দান করেন, তাহার পশ্চাতেও 

দেব প্রসাদের চেষ্টা ছিল। তারক- 

নাথের পু সমুদয় অর্থ ও দিলাদি 

মধুপুরে বাইয়া দেবপ্রসাদের হস্তে 

সমর্পণ কা রা, বিশ্ববিস্তালয়কে প্রদান 

করিতে বলেন। তাহারই প্রধান 
চেষ্টাপ মধুপুরে একটি উচ্চ ইংরেজি 
বিষ্তালয় স্থাপিত হুয়। 

ংস্কৃত ভাবা ও ভারতের প্রাচীন 

সাহিত্য আলোচনার জন্ত যে সফল 

প্রতিষ্ঠান আছে, তিনি তাার্গের প্রাক 

প্রত্যেকটিরই সাঁহত যোগ রঞ্ষ। করি- 

তেন। সংস্কত ভাষার চর্চা যাহাতে 

দেশে প্রসারিত হুর তথিধয়ে তাহার 

বিশেষ উৎসাহ ও যত ছিলা। পবর্ধীপ, 

ভাটপাড়। গ্রভূতি স্থানের পণ্ডিত দণ্ডলী 

কর্তৃক তিন এজস্ উপাধি ভৃষিত ছন। 
বিবিধ জনহিতকর কারার পৃঃ, 



ক্ষার প্বপ্নপ তিনি প্রথমে সি-জাই-ই 
(0, 1. 8.) ও পরে সার (20181)6 

উপাধি গ্রাণ্ত হন। 
১৯২১ ত্র; অবে, ইয়োরোপে 

শিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রগণের অবস্থা] 
পর্ধযালোচন। করিবার জগ্ত যে অনু- 

সন্ধান সমিতি গঠিত হয়, তিনি উহার 
একজন সদন্ত নির্বাচিত হন এবং এ 

সমিতির কার্ষ্যপলক্ষে, ইয়োরোগের 

নানাস্থানে গমন করেন। ১৯৩০ খ্রীঃ 

অবে তিনি জাতি সজ্জে (1:99809 ০: 

[৪1০79 ) ভারতের অগ্ততম প্রতি- 

নিধি নির্বাচিত হন। 

১৩৪২ বঙ্গাব্ধের ভাদ্র মাসে (১৯৩৫ 
খ্রঃ সেপ্টেম্বর) কলিকাতা নগরে 

তাহার মৃত্যু হয়। 
দেববতী-- রাণী দেববতী প্রাগ, 

জ্যোতিষপুরের পুস্যবংশীয় নরপতি নারা" 
যশ বর্দার মহিষী ছিলেন। পুত্যাবর্দা 

ও নারায়ণবর্্ম! দেখ। 

দেহস্তঞ্জ--তিমি উড়িার ভঞ্জব'শীয় 

নয়পতি। তীহার পিতার নাম অজ্ঞাত, 

শ্ুতরা' পূর্ববর্তী ভঞ্জ নরপতিদের 
সহিত তাহার কি সব্বন্ধ তাহ! নির্ণিভ 

হয় লাই। দেবভঞ্জের পুত্র (প্রথম) 
রারতঞঙ্জ পৌউ বীরঞ্জ ও গ্রপৌন্র দ্িভীর 
পলা তঙ্জ। দ্বিতীয় রার ভঞ্জের পুত্র 

জয় ও যশোভজ। ইহাদের পর 
এই বংশের বিবরগ অক্ঞাত। 

'হেষর় ভট্ট --ডিনি তং ঘাদপ শত বীতে 

জীবনী-কোব ৪৯৫০ 

'স্থৃতিচন্ট্রিকা” নামে স্থৃতিশাস্্র সম্বন্ধে 

একখান! গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি 

দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। 

দেবভদ্র সুরী-একজন জৈন সাহি- 
ত্যিক। তিনি ১১০৯ ত্র; অর্কে 

(১১৬৫ সং) প্রাকৃত ভাষায় "পার্খশনাথ 

চরিএ্র গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । 

দেবভুতি-মগধের গুঙ্গ বংশীয় শেষ 
নরপতি । তাহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বন্থুদেব 

তাহাকে হত্যা করিয়া, মগধের সিংহ 

মনে আরোহণ করেন। (আগ্রমানিক 

৭৩ খ্রীঃ পুঃ অবে )। 

দেব মাগিক্য-তিনি ত্রিপুরাঁধিপতি 
ধন্য মাপিক্যের দ্বিতীয় পুত্র। ধন্ত 

মাণিক্য ১৫১৫ খ্রীঃ অন্দে পরলোক 

গমন কারিলে, তাহার জ্ো্ঠ পুত্র ধবজ 
মাণিকা রাজা হন। তিনি মাত্র সাত 

ব্নর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন 

করিলে,ঠাহার শিশু পুত্র ইন্ত্রমাণিক্যকে 
অপসারিত করিয়া! দেব মাণিক্য রাজা 

হন (১৫২২ খ্রীঃ) | এই সমক়্ে বাঙ্গালার 

নবাব হোশেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ 

ত্রিপুর! রাজ্য আক্রমণ করিয্া,তিনবার 

বিফল মনোরথ হন, কিন্তু চতুর্থ বারে 

কৃতকাধ্য হইয়া চট্টগ্রাম অধিকার 

করেন। মিথিলাবাসী লঙ্ীনারাগ়ণ 

নামক এক তাস্ত্রিক সাধক রাজাকে 

তাস্ত্রিক মতে দীক্ষিত করিনা তাঁছার 

উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করেন যে, 

লা তাহার প্রয়োচনার আটজন 
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সেনাপতিকে বলি প্রদান করেন। 

ইছার কিছু পরেই তিনি রাব্জাকেও 
বধ করেন। এই দুষ্কর্মের ফলে তিনি 

স্বং সেনাপতিগণকর্তৃক নিহত হুন। 

দেব মাণিক্যের পরে তাহার পুত্র বিজয় 

মাণিক্য ১৫৩৫ হ্ীঃ অব রাজ! হইয়া- 

ছিলেন। 

দেব মামলেদার--একজন মহারাহীয 
সাধু পুরুষ। তাহার আদল নাম 

যশোবস্ত মহাঁদেব ভোসেকর। তিনি 

খথেদীক্ম ব্রাঙ্মণবংশ সম্ভৃত্ভ ছিলেন। 
দেবতার ন্যায় পাবত্র জীবন যাঁপন 

করিতেন বলিয়া, ইনি দেব মামলেদার 

নামে পরিচিত ছিলেন। মামলেদার 

বাঙ্গাণ৷ দেশের মৰ ডেপুটী কালেক্টারের 

পদ। বোগ্াই প্রদেশের অন্তর্গত 

শোলাপুর ক্িলর “ভানে গ্রামে ১৮১৫ 

গ্রাঃ অবে' তাহার জন্ম হয়। বাল্যকাল 

হইতেই তিনি ধার ও নগর প্রকৃতি, 

পরহুঃখকাতর, উদার 'ও সদাচার সম্পন্ন 

ছিলেন । অল্পবয়দেই শিক্ষা সমাপন 

করিয়া]! তিনি মান্র দশ টাকা বেতনে 

এক কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন। 

ক্রমে কম্মনিপুণতা ও সততার বলে 

উন্নতি করিতে করিতে মামলেদারের 

পদ প্রাপ্ত হন। সাধু চরিত্র ও পরোপ- 
কারীতার জন্ত তিনি আজীবন সকল 

সকল প্রকার লোকের শ্রদ্ধা ও শ্লীতি 

লাত করেন। তাহার গুণাবলী এতদুর 

বিশ্তুত হুইয়!ছিল ঘে একবার গোগ্না- 

ভারতীয়-এতিহা সিক দেরয়াজ 

লিয়রের মহারাজ! তাহাকে বোত্বাই 
নগরে নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া 

প্রভূত সন্পান প্রদর্শন করেন। আর 
একবার বোদ্বাই প্রদেশের শাসনবর্তাও 
তাহার গ্রাশংস! কীর্তনে মুগ্ধ হইয়। লাট 

ভবনে তাহাকে আমন্ত্রণ করেন। 

বস্ততঃ তাহার গা বিবিধ গুপালস্কৃত 

পুরুষ আমাদের দেশে অধিক জন্মগ্রহণ 

করে নাই। কুচক্রী লোকের চক্রান্তে 
তাহাকে মধ্যে মধ্যে বিপদগ্রস্ত হইতে 

হইয়াছিল । কিন্ত তিনি কখনও কাহারও 

প্রতি বিছ্বেষভাব পোষণ করিতেন না । 

১৮৮৭ শ্রী; অবে নাসিক নগরে তাহায় 

মৃত্যু হয়। 

দেব রক্ষিত--তিনি পীঠীর ( বর্তমান. 
গর! ) অধিপতি ছিধেন। বঙ্গের পাল 

বংশী নরপতি রামপালের মাতুল 

মহন দেব তাঁহাকে পরাস্ত করিক়।- 
ছিলেন৷ দেব রক্ষিতকে স্বীয় ভাগিনের 
রামপালের পক্ষে রাখিবার জন্য স্ববীক্ 

কন্ঠ শঙ্করদেবীর সহিত, ঠাহার পরিণক্ 

কার্য সম্পন্ন করেন। 4 

দেবরাজ--(১) মধ্যভারতের নারনৌল 

জিলার ধারন গ্রামে তিনি ১৭৭১ গ্রীঃ 

অব জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিঙার 

নাম পৃরণ ত্রাঙ্গগ। চৌদ্দ বংসর বয়সে 

তিনি আগ্রা গমন করেন। সেই সমরে 

মাধবরাওসিন্ধির1 আগ্রার রাজ! ছিলেন। 

একটা চাকুরী তিনি গ্রহণ করেন। 

এই সময়ে তিনি হিন্দু মুসলষান সর্ব 



শ্রেনীয় সাধুদের সহিত মিশিতেন। 
৩৩ বৎসর বরে তিনি স্বীয় উদার মত্ত 

প্রচারের হুচন! করেন। তিনি জাতি- 

তে? মানিতেন না। শ্বয়ং ব্রাহ্মণ 

হইপ্নাও বৈপ্ত কল্তাকে বিবাহ করেন। 
পর্ঘ। প্রথার তিনি অতিশয় বিরোধী 
ছিলেন। তাহার মতে ঈশ্বর এক ও 

অপরূপ, অঅ প্রতিম, সর্বব্যাপী ও নিত্য। 

ঠাঞথার। প্রতিঘা,মুর্তি,প্রতীক বাজাতি- 

তেদ মানেন ন!। ধর্দসাধনায স্ত্রীলোক 

বা পুফষ সফলেরই সমান অধিকার 

উপ।সনার সময়ে মেয়েরা সংগীত করেন। 

এই উদার মত দেশের লোকের! তেমন 
উদদায়ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। 
নারনৌলের অন্তর্গত ঝাঝরের নবাব 
নজাবত জালী তাহার এই অভিনব মত 

প্রচারের জগ্ভ তাহাকে কারারুদ্ধ 

করের। দীর্ঘকাল তিনি কারক্লেশ ভোগ 

করেছ.। অবশেষে ঝাঝর রাজে গো স- 

মাল উপস্থিত হওয়ায়, সমস্ত কয়েদীর। 

মুক্তি সাত করে। ততৎপরে তিনি 

খেতন্ী জিলার ছুরিণ। গ্রামে যাইয়! 

বাস কয়েন। তথা ৮১ বদর বয়সে 
১৮৫১ ত্ীঃ জবে তিনি পরলোক গমন 

করেন। তাহার প্রধান শিষ্য ছিপেন 

গঙ্ধায়াম। 'মেয়ের! পর্দ। মানে ন। 

বলিগ্গ। এই লন্প্রদারকে নাংগীপন্থ বপে। 
ইহাংদর় মতবাদ বছ পরিমাণে বর্তমান 

নখযের আস্ধদনাজের অনুরূপ। 

বেবরাাস(২) বর়দাচার্ঘ্য পুত্র দেধ- 

জীবনীকোষ ৪৫২ 

রাজ। জো[তিষী তুলরাজক্কত বাক্যামৃত 
গ্রন্থের তিনি এক টীকা! রচন! 

করিয়াছেন। 

দেবরাজ-- (৩) একজন জ্োতিবী 

পণ্ডিত। তিনি মুহূর্তপরীক্ষ/ নামক 

জ্যোতিষী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

দেবরাম--একজন জ্যোতিবী পণ্ডিত 

তিনি মৃহূর্বমুক্তাধলী লামক ঞেযোতিষ 
গ্রন্থ রচনা করেন। 

দেবল-. তিনি একঞ্জন জ্যোতিষ 

শাস্থের গ্রন্থকার। তাহার রচিত গ্রন্থের 

নমে দেবগনংহছিতা। বরাহের বৃহৎ 

নংহিত।র টীকাকার উৎপল ভট্ট স্বীঃ 
রচিত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

সম্ভবতঃ তি'ন শ্রীঃ পুঃ পঞ্চম শতাবীর 
পূর্বে বর্তমান ছিলেন। 

দেবলাদেবী- তিনি গুজরাটের অধি- 
পতি করণ রায়ের কন্তা!। দিল্লীর মম্রাট 

আলাউদ্দিন খিপিঞ্জির ভ্রাতা আনদফ 

থ!, গুন্পরাট জয় করিয়া, করণ রাগের 

স্ত্রী কমলাদেবী ও কন্ত! দেবলাদেবীকে 

বন্দী করিয়!, দিল্লীতে আনয়ন করেন : 

কমলাদেবীকে আলাউদ্দিন বিবাহ 

করেন। দেবলাঁদেবীকে তাহার পুত্র 
খিঞ্জির খ। বিবাহ করেন। খিজির খ। 

ও দেবলাদেবীর প্রণয় কাহিনী আঁ 

বিচিত্র ঘটনা! পূর্ণ। দেবলাদেবী তাহার 
মাতারই স্তায় অভিশদ্ন রূপবতী ছিপেন. 

খিজির খাঁর আক্কৃতি দেবলাদেবীর 

ন্রাডার অনুরূপ ও প্রকৃতি জতি মধুর 



৪৫৩ 

ছিল। দেবলাদেবী অন্ন বয়সেই বন্দিনী 

হইগ। পাঠান রাজমন্তঃপুরে নীত হন। 

তাছাদের পরম্পরে দর্শনেই প্রণয়ের 

সঞ্চার হয়। আলাউদ্দিন তাহাদের 

বিবাহ অনুমোদন করেন। কিন্তু বয়ন 

অল্প বলিয়া কিছুদিন বিবাহ স্থগিত 

খাকে। উচয়ে এক সঙ্গে খেল! ধুলা 

ক্রীড়! কৌতুকে প্রতিপালিত হইতে 

লাগিলেন। এই ভাবে তাহাদের প্রগাঢ় 

প্রণয়ের সঞ্চার হয় | খিজির খার 

মাতার ইচ্ছ। ছিল যে, তাহার ত্রাতু- 

স্ত্রীর সছিত ধিঞ্রির খাঁর বিবাহ হয়। 

সেই জন্ত তিনি দেবলাদেবীকে স্থানান্ত- 

রিত করেন। কিন্ত প্রণয়ের প্রকৃতি 

আোতাস্বনীর ভ্তায়। বাধ। প্রাপ্ত হইলে 

উভয়েই কুল প্লাবিনী মুস্তি ধারণ করেন। 

খির্ির খ! দেবলাদেবীর জন্ত আস্থর 

হইলেন । ইতিমধ্যে মাতার অন্থুরোধে 

তিনি মাতুল আলপ খাঁর কন্ঠাকেই 

বিবাহ করেন। বিনাহের পর তিনি 

দেবলাদেবী হইতে ভৎনন। পুর্ণ এক 

চিঠি প্রাপ্ত হন। ইহার পর তাহার মান- 

পিক বস্ত্রণ। অতিশন্ব বৃদ্ধি পায় । এমন 

কি তিনি পরিধেয় বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়। 

ছিড়িয়া ফেধিতেন। মাতা পুত্রের এই 
অধন্থ। দেখিনা, দেখগাবেবার সহিত 

তাহার বিবাহের অগুম'ত দিলেন। 

বিবাহে প্রণরী যুগল মিলিত হইর1 পরম 

সখী হইলেন। কিন্তু তাহাদের সুখের 

পথে আনার ধিগ্র উপস্থিত হইল। 

ভারতীয়-এভিহাজিক দেবলাছেবী 

সেনাপতি ম'লিক কাফুর অতিশয় ধৃ্ 

ছিলেন। কৌশল পূর্বক আলাউদ্দিন 
ও খিজির খর মধো বিবাদ উৎপাদন 

করেন। খিঞ্জির খ! যখন মিরাট অঞ্চলে 

ছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন আলা- 

উদ্দিনের চিঠি পাইলেন যে, খি্ধির 

খ। যেন বিন। অগ্নমতিতে রাঞ্গ মনিধানে 

উপস্থিত না হন, আর রাদ চিহ্ন ম্বন্নগ 

চন্ত্রাতগ, হূর্বান ও হস্তী যাহা তাহাকে 

দেওর! হইয়াছিল, তাছ। ধেন অবিলগ্ষে 

প্রতার্পণ করেন। খিজির খ। বিশ্বস্ত 

ভূতোর সহিত ক্ষুহদয়ে তাহ? প্রত্যরণ 

করিলেন, এবং পিতৃ নির্দেশে অমোরাছে 
বান কারবার জন্ত গঙ্জ। উত্তীর্ণ হইলেন। 
এই নির্বাননে তিনি অত্তিশপ্ন মনঃ কষ্টে 

যাপন করেন। ইছার অব্যবহিত পরেই 
তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং 

বিন। অন্গমতিতেই পিতৃ সন্নিধানে উপ- 

স্থিত হন। মালিক কাফুরের মনস্কামন। 

পূর্ণ হইল । আলাউদ্দিনের বিদ্বেষ 

খিজির খার উপর বেশী করিয়া জগ্মাইয়। 
দিলেন। গোয়ালিয়ারের ভীষণ হূর্গে 
খিঞ্জির খ। চিরতরে বন্দী হইলেন। 

দেবলাদেবী তাহার সঙ্গিনী হইলেন। 
আলাউদ্দিনের মৃতার পরে মালিক 
কাফুর স্থল নামক ছরাতআ্মা খারা 

খিঙ্গির খাকে অন্ধ করেন। অবশিষ্জ 

জীবন এই কারাগারেই প্রণরী ধুগলের 

অতিবাকিত হুইতেছিল। এমন সময়ে 

মালিক কাফুরের মৃত্যুর পরে, কুতব- 



দেবশক্তি 

উদ্দিন সম্রাট হইলেন। তিনি দেবলা- 
দেবীকে দিল্লীতে আনয়ন করিতে লোক 

প্রেরণ করিলেন। খিলির খঁ! অতিশয় 

দ্বগাভরে তাহ! প্রত্যাখ্যন করিলেন। 

ইহাতে চরিত্র হীন কুতবউদ্দিন খ। অতি 
শর জুদ্ধ হইয়! সাদ নংমক ছুরাম্মা দ্বারা 
তাহার হত্যা সম্পাদন করিলেন। 

দেবলাদেবী স্বামীকে রক্ষা করিতে 
ধাইয়! নিজেও হত হইলেন। 

দেবশক্তি ব! দেবরাজ-_তিনি ভি 
মালের গুর্জর-প্রতীহার*বংশীয় নরপতি 

ককুস্ছথের ভ্রাতা । ককুস্ছথের পরে তিনি 

ভিল্লমালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

তিনি অতিশর বিষু, ভক্ত ছিলেন। 
তাহার স্ত্রীর নাম ভূরিক1 দেবী ছিল। 

দেব শঞ্ষির পরে তাহার পুত্র বংসরাজ 
রাঞজ। হইয়। ছিলেন। বসরাজই উত্তর 

পথ আক্রমণে অগ্রণী ছিলেন । বৎসরাজ 

৭৮৩ ্রীঃ.অবে (৭৯৫ শকে) বর্তমান 

ছিলেন। 

দেবশর্থা--তিনি কাশ্মীরের দিখিজয়ী 

নরপতি ললিতাদিতে]র মন্ত্রী মিত্রশন্মার 

পুত্র। তিনি ললিতাদিত্যের পৌত্র 
গ্বনান খ্যাত জয়াপীড়ের ( ৭৪৮৭৮, 

রঃ) মন্ত্রী ছিশেন। যতদিন মানব- 

জাতির সদ্গুণের প্রতি আদর থাকিবে 

ততদিন পর্যন্ত, প্রত্থুর হিতার্থে জীবন 
বিসর্জানকারী এই মন্ত্রী দেবশর্শপার নাম 
সক্ষলে ভক্তির সহিত প্ারণ না করিয়! 

পারিবে'দা। জয়াগীড় প্রথষে ঘখন 

৪৯৫6 

রাজ্য ত্রষ্ট হইয়! গৌড়েশ্বরের রাজধানী 
পৌগু, বর্ধনে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তখন এই বিশ্বস্ত দেৰশর্মা, অনেক সৈন্ত 

গ্রহপূর্বক তাহার সহিত মিলিত 
হন, এবং বলিতে কি একমাত্র 

তাহারই কার্য) ঝুশলতায়, জয়াপীড় 
রাজ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। গার 

একবার যখন জয়াপীড় নেপাল রাজ 

কর্তৃক বন্দী হন, তখন দেব- 

শর্রই জীবন দানে তিনি জীবন লাত 

করেন। দেবশর্শ1! যখন জানিতে পারি- 

লেন তাহার প্রভু জয়া'পীড় নেপালে বন্দী 

হইয়।ছেন। তখন বিস্তর সৈম্ত সংগ্রহ- 
পূর্বক প্রভূর উদ্ধারার্থ নেপালে উপস্থিত 

হইলেন। কালগণ্ী নদীর পশ্চিন 
তীরে শিবির সন্নিবেশ পূর্বক, তিনি 

নেগাল রাজকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, 

তিনি বিস্তর ধনরত্বের সহিত কাশ্মীর 

রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিতে বাসন! 

করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আগমন করিয়াছেন। নেপালরাঞ 

ইহাতে অতিশয় আনলিত হইয়াঃ 
তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন 

দেবশন্ম৷ ব্লিলেন--জয়াপীড় অনেক 

গুপ্তধনের বিষয় অবগত আছেন,একবার 

গোপনে তাহার সহিত দেখ! করিয়া! 

কৌশলে সেই খবর ০নওয়া প্রয়োজন । 

নেপালরাজ ইহাতে সম্মত হইয়া, দেব- 
শশ্মীকে জয়াপীড়ের সছিত পাক্ষাৎ 

করিতে অর্ুমতি দিলেন। দেরপর্থা 



৪৯৫৫ 

কালগণ্তী নদীর পূর্ব পারস্থিত প্রস্তর 

নির্িত প্রাসাদে জয়্াপীড়ের সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার উদ্ধারার্থ ষে 

তিনি আসিয়াছেন তাহ জানাইয়। 

বলিলেন_ আপনি এই গবাক্ষের ছিদ্র- 
পথ দিয়া নদীগর্ভে পতিত হউন এবং 

সম্তরণপূর্ব্ক লদী উত্তীর্ণ হউন। তথা 

আপনার সৈম্তগণ অপেক্ষা করিতেছে । 

শুনিয়া রাজা ঝলিলেন- দৃঢ় চর্দনির্শিত 

ভেলার সাহায্য ব্যতীত মান্য এত উচ্চ 

হইতে পড়িলে, জল হইতে ধহজে 
উঠিতে পারে না । চন্মভেল! পাইলেও 

তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। 

কারণ এত উচ্চ স্থান হইতে পড়িলে 

চম্মভেল৷ বিদীর্ণ হইয়া! যাইবে, স্থৃতরাং 

ইহা মুক্তির সতুপায় নছে। এত অপ- 

মাঁনিত হইয় শত্রুকে ধ্বংস না করিয়া, 

এইরূপে দেহত্যাগ করা আমার আভি- 

মত নহে। রাজার বাক্য শ্রবণে মন্ত্রী 

দেবশম্ম। স্থির বুদ্ধিতে কর্তব্য অবধারণ 

করিম, রাজাকে বলিলেন-হে নরনাথ! 

আপন এখন যে কোন উপায়ে গৃহের 

বাহিরে ছুই দণ্ডকাল অবস্থান করুন। 

তাহার পরে গৃহে আসিয়া! দেখিতে 

পাইবেন যে, আমি নদী পারের সহৃপায় 

করিয়। রাখিক্জাছি। তখন আপনি 

নিউয়ে পলাপ্নন করিবেন। মন্ত্রীর 

বাক্যে তিনি বাহিরে শৌচাগার ' ছুই 

দণ্ড যাপন করিয়া, গৃহে গ্রত্যাগত 

হইয়া! যাহা! দেখিলেন, তাহাতে স্তস্তিত 

ভারতীয়-এঁভিছাসিক দেবজিংহ 

হইলেন। দেখিলেন মন্ত্রী দৃঢ় বস্ত্র খণ্ড 
দ্বার! উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । 
এবং স্বীয় নখাগ্রভাগ দ্বারা বিদারিত 

শরীরের শোণিতে এই কথ কয়টি 

লিখিয়া রাখিয়াছেন-হে রাঞ্গন! আমি 

এইমাত্র মরিয়াছি, আমার দেহ এখনও 

বাষুপূর্ণ আছে, সৃতরাং আমার দেহ 
অতি দৃঢ় চর্মভেলার কাজ করিবে। 
আমার শরীরে আরোহণপূর্বক নদী 

পার হউন। আরোহণকারী দৃঢ় 

বন্ধনের জন্ত আমার দীর্ঘ উদ্গিষ রছিল। 
রাজ] উহ। পাঠ করিয়! গ্রথমে বিন্ম়ে 

ও স্নেছে অভিভূত হইলেন, পরে সাদ 
অবলঘ্বন পূর্ব্বক মৃতদেহের সাহাযো 
নদী উত্তীর্ণ হইয়া,হ্বীয় সৈচ্ঠদলের সহিত 

মিলিত হুইলেন। বলাবাহুল্য নেপাল 

রাজ অরমুড়ি, জয়াপীড়ের পলায়ন 

ব্যাপার অবগত হইবার পূর্বেই গয়াপীড় 
বর্তক আক্রান্ত হইয়া! পরাজিত 

হইলেন। 

দেবসিংহ দেব-_ তিনি মিথিলার 
অধিপতি ভবদিংহ দেবের জোষ্ঠ পুর 

পিতার মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাপন 

লাভ করেন। তাহার স্ত্রীর নাম 

হাপসিনী দেবী। তীাহারই আদেশে 
কৰি বিস্তাপতি “ভুপরিক্রমণ” রচন! 
করিয়াছিলেন। দেবণিংহের আদেশে 

গীদত একানি দান পদ্ধতি নামক স্বাতি 
গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিঙেন। পণ্ডিত 

হরিছর ভাকাঁর প্রধান বিচারপতি 



গ্েষসেনাচাধ্য 

ছিলেন। রাজ! দেবসিংহ ব্রাহ্মণগণকে 
বিস্তর দান করি) ছলেন, তন্মধ্যে রখ 

ও সুবর্ণ নির্শিত হত্তী উল্লেখ যোগ্য । 

তিনি তুণাপুরুষ মহাদান করিয়াছিলেন। 
১৪১৩ খ্রীঃ অবে (১৩৩৪ শকে ) দেব- 

সিংহের মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র শিব 
সিংহ মিথিলার রাজা হইয়াছিলেন। 

দেব সেনাচার্য্য--তিনি জৈন দিগন্ঘর 

সম্প্রদার ভূক একজন দার্শনিক পঞ্ডিত। 

দর্পন দার নামক গ্রন্থ তাহার রচিত। 

দ্েবম্থামী--তিনি একজন জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের গ্রন্থকার । তাহার রচিত এক- 

খানা জাতক আছে। বরাহু মিহিরের 

বৃহজ্জাতকে তাহার বিষয় উল্লেখ আছে। 
দ্বেবাচার্্য--তাহার জন্ম স্থান উড়ি- 

স্যার দক্ষিণবর্তী তৈলঙগদেশ। তাহার 

গুরু ক্বপাচার্ধ্য ছিগেন। বেদান্ত পারি- 

জাতের উপর “সিদ্ধান্ত জীহধী” নাকী 

তাহার বৃত্তি বিশেষ গ্রপিদ্ধ। সম্ভবতঃ 

তিনি ১২শ ও ১৩শ ত্রীঃ শতকে বর্তমান 
ছিলেন। 

দ্বেবাক্িত্য--তিনি মিথিলার রাজা 

হয়লিংহ দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 

তাহার পুত্র বীরেশ্বর ও পৌত্র চণ্ডেশ্বরও 

হয়লিংহ . দেবের মন্ত্রী ছিলেন। 
দেবেবাদিত্যের অপর পুত্র £সুগতি 

যোপান। নামক গ্রন্থের রচায়ত! 

গণেশ রও কিছুকাণ মন্ত্রী ছিলেন। 

চখচের প্রভুর জন্ত নেপাল জয় করিয়।- 

ভিলেন. 

জীবনীএকোষ ৪৯৫৬ 

দেবানন্দ-(১) তিনি উড়িস্তার শন্দ- 

বংশীয় নরপতি শিবনন্দের পুত্র পরাননের 

পৌত্র ও জয়ানন্দের প্রপৌত্র । তাহার 

অগ্ত নাম বিপানতুঙ্গ বা ঞ্রবানন্দ। 

তিনি ৯৭৮ ত্রীঃ অবে একখানা তাস 

পত্র দ্বার! ভষ্টলাম! এক ব্রাঙ্গণকে ভূমি 

দান করিয়াছিলেন। জয়ানন্ন দেখ। 

দেবানন্দ--(২) তিনি একজন বৈষ্ণব 

পদকর্তী। তাহার রচিত কতিপয় 

পদ পাওয়া গিয়ছে। 

দেবানল্দ-_২৩) তিনি একজন মৈথিল 

ফবি। তাহার রচিত গ্রন্থের নাম-_ 

উধাহরণ (নাটক)। মৈথিল কবি 

হর্ষনাথ ঝারও উধাহরণ নামে একখান 

নাটক আছে। 

দেবানন্দ খা, রাজা_প্রাচীন ভুলুয়া 
রাজ্যের ( বর্তমান নোয়াখালী ) প্রতি- 

ষাতা রাজ! বিশ্বস্তর শুরের প্রপৌত্র । 
তাহার প্রপৌত্র রাজা লক্ষণ মাণিক্য 
একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। তাহার! 

ত্রিপুরার সামন্ত নরপতি ছিলেন। 

দেবী--অবস্তী দেশে অবস্থান কালে 

মৌর্য্য ভূপতি অশোক দেবী নামী এক 
শ্রেহীকন্ভ'কে বিবাহ করেন। তীহাঁর 
গর্ভে সহেন্র ও সঙ্বমিত্রা! জন্মগ্রহণ 

করেন। দেবী ওত্তাহার পুত্র কন্তাঙ্থয় 

যোঙ্গধন্ম গ্রহণ করিগ্গাছিলেন। 

গেবীধাস--(১) তিনি হৃর্ধয সিদ্ধান্তের 
উপর ১৩৪২ শকে (১৪২৯ &:)এক টাক 
লিখিরাছেন। তীছার টাকার নাম 
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আড়ন। তিনি পুরুযোত্মবাসী ছিলেন। 

তাহার উড়িয়া অক্ষরে লিখিত একখান! 

অনশ্পূর্ণ টাকা পাওয়া গিয়াছে। পতি 
কৃত জাতক পদ্ধতির উপর তাহার 

এক টীক আছে। তিনি ভাঙ্করের 

লীলাবতীর উপর লীলাবতী বিলাস নামে 

এক টীক। রচন। করিয়াছেন । 

দেবীদাস--(২) তিনি একজন বৈষ্ণব 

কবি। তাহার রচিত রাধিকার চৌতিশ। 

নামক এক পুস্তিক! পাওয়। গিয়াছে। 

দেবীদাস পণ্ডিত- তিনি একজন 
আহুর্বেদ শান্ত্রবেতা। তাহার রচিত 

গ্রন্থের নাম__“কর্মমধিপাঁক চিকিৎস'মৃত 

মাগর | 

দেবীদাস মুখোপাধ্যায়--তাহার 
জন্মস্থান নদিয়! জিলার মুড়াগাছ। 

গ্রাম । উনবিংশ শতাবীন্ প্রথমভাগে 

তিনি হিজলা নামক মহালের দেওয়ান 

ছিলেন। এই কার্যে থাকিয় তিনি 

বহু অর্থ উপার্জন করেন। তদচুরূপ 

সৎকার্ধযও তিনি করিয়াছেন । তিনি 

সজ্জনসেবা ও আত্মীয় পোষক ছিলেন। 

তিনি গ্রামে সর্বমঙ্গলা দেবীর ও শিবের 

মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়া ছলেন। 

দেবীদাস রায়ঃ রাজা- তিনি পাবন। 
জিলার ছাতক নামক স্থানের একজন 

প্রাচীন জমিদার । তীঙার অন্ত নাম 
ঠাকুর কুশলী । তিনি কুগীন ভঙ্গে 
কাঁপ হইফ্লাছিলেন। তিনি ধোড়শ 

প্রঃ শতকে বর্তমান ছিলেন । কোন 

ভারতীয়-এতিহাজিক দ্বেবীপ্রসন্প 

কারণে তদানীন্তন বাঙ্জালার নবাব 
তাহার উপর ক্ুন্ধ হন এবং তাহাকে 

দমন করিবার জন্ত ওমর নামে একজন 

সেনাপর্কে প্রেরণ করেন। ঝাঞজার 

আঠার পুত্র ছিল। তাহার জোর পুত্র 

কার্তিক রা তিন দিন নগর রক্ষা 

করিয়। যুদ্ধে নিহত হইলেন। পুর 

মহিলার বিষ পানে আত্মবিগর্জন 
করিল। রাজ পূত্রদের মধে) ঠাকুর 

কেশরনাথ রাম্র ও কাশীনাথ বার মুমল- 

মান ধর গ্রহণ করিলেন। তাহারা 

বর্তমান পাবন! জিলার জামীনপুকের 

মিয়া বংশে ও ঢাকা! জিলার এলাচি- 
পুরের মিয়া বংশ। রাজ ত্ক্ত ভোলা 

নাপিত আপন তিন পুত্রকে বাজ পুত্র 

পরিচয়ে সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিয়! 

তিন রাজ পুত্রের জীবন বাচাইয়। 

ছিলেন। তাহাদের নাম ঠাকুর কালি" 

দাস, ঠাকুর চণ্তীদান ও ঠাকুর নরোতম। 

সমস্ত কালিয়াই বংশ তীাহাদেরই 
গস্ভতানল। 

দেবীদা সেন-তাহার রচিত 

ভমস্তের চৌতিশ।? নামক একটা ক্ষুদ্র 

পুস্তক পাওয়! গিয়াছে। 

দেবীপ্রসঙ্স রায়চৌধুরী- খ্যাতনামা 
বজালী সাহিতাব্রতী। ১২৬ বঙ্গাব্বের 

পৌষ মাসে (১৮৫৪ প্রঃ জানুয়ারী) 

বরিশাল জিলার অন্তর্গত কালীপুর 

গ্রামে মাড়ুলালয়ে তাহার জন্ম হয়। 

তাছার পিতার লাম রাষচতজ রা 



চৌধুরী। তাহারা বসুগদবীধারী 
হজ কায়স্থ। ফরিদপুর.জিলার অস্ত 

গত উল্পুরে তাহাদের পৈতৃক নিবান। 

গ্রামের পাঠশালায় তাহার বিদ্ভারস্ত 

হয়। কিঞিৎ বয়োবুদ্ধির পর তিনি 

কলিকাতায় আনীত হন এবং ভবানী- 

&গুর অঞ্চলের এক|ধিক বিভ্ভালয়ে ক্রমে 

শিক্ষা লাভ করেন । ১৮৭৩ শ্রী; অবে 

বিস্তালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়।, চারি 

বংমর মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন 

করেন। কিন্তু মন্তিফের পীড়ার ভন্ঠ 

উহা! ত্যাগ করিতে চ্য়। 

পঠদ্শায় তিনি ব্রা্থ আন্দোলনের 

প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে ব্রাঙ্গ 

সমাজে প্রবেশ করেন। এ সময়েই 

তিনি সাহিত্য সেব৷ আরম্ত করেন। 

তিনি আরও কয়েকজন বদ্ধুর নহিত 

মিলিত হইয়া, ভারত নুহদ নামে এক- 

খানি পত্রিক। প্রকাশ করেন। কিছু- 
কাল পরে উহা! বন্ধ হইয়া! যাঁয়। ১২৯৪ 

বঙ্গাৰ হইতে তিনি 'নব্যভারত' নামে 

একখানি মানিক পাত্রকা প্রকাশ 

করিতে আরস্ত করেন। এ পত্রিকা- 

খানি তাহার নিষ্ঠা ও যত্ধে সুদীর্ঘকাল 

নিয়মিতভাবে গ্রকাশিত হইয়াছিল। 
তৎকালীন বহু খ্যাতনামা লেখক ও 

মনীষীর রচনাতে নব্যভারতের পৃষ্ঠা 
শোভিত থাকিত। তিনি উহাতে গল্প 

যা উপন্ভান কখনও প্রকাশ করিতেন 

না। ইহাই নব্তারতের এক বিশেষত 

ছিল। বাবসাদারীর খাতিরে নিম্ন 

কচীর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়, লাভ- 
বান হইবার চেষ্ট! করিতেন না। নানা 

বাধ! বিস্ষের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ আটত্রিশ 

বংসরকাল তিনি নব্/ভারত 'গ্রকাশ 

করিয়াছিলেন । তাহার মৃত্যুর পরও 
কয়েক বংসর উহা, প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। নব্যভারত মুদ্রণের জন্য তিনি 

একটি মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করেন। স্বদেশী 

আন্দোলনের সময়ে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় 

আইনের জগ্ যখন তাহাকে জাঁমীন দিতে 

বলা হয়, তখন তিনি উহা! বন্ধ করিয়া 

দেন। দেবীগ্রসন্ন গ্রথমাবধি পরার্থপর 

ছিলেন। নিজের আত্মীয় শ্ব্ণন ভিন্ন 

দীর্ঘকাল বনু দুস্থ বালকবাণিকাকে গৃহে 
স্থান দান করিয়া) সম্তানবৎ লালন 

পালন করেন। অনেক বালিকাকে নিজ 

ব্যয়েবিবাহ দেন। নিজে নিষ্ঠাবান্ 
্রাঙ্গ হইলেও ব্রাঙ্গদমাজের দোষ ক্রুটা 

কখনও প্রদর্শন করিতে সন্কোচ বোধ 

করিতেন না। সমাজের কোনও গলদ 

তাহার গোচরে আমিলে, নির্ভীকভাঁবে 

নিজ পত্রিকায় তাহার সমালোচন৷ 

কর্পিতেন। এক্সন্য ব্রাঙ্মদমান্ধের অনেকে 

তাঁহার উপর অনস্তষ্ট ছিলেন। ১৩২৭ 

বঙ্গাবের আশ্বিন মাসে (১৯২৭ খ্রীঃ 

অক্টোবর) কলিকাতায় তাহার মৃত্যু হয়। 
দেবীপ্রসাদ দাস--শ্ীহট্ের অন্তর্গত 
জৈনপুর নিনানী দেবীগ্রসাদ কর্তৃক 

গোটাটিকর নামক স্থানে গ্রীবাগীঃ 



৯৫১ 

আবিষ্কৃত হয় । তিনি উক্ত পীঠস্বাব 

প্রাচীর বেইিতও করিয়া দেন। 
দেবীপ্রযাদ.মুন্সী-তীহাঁর জন্মস্থান 
প্রীহট্র সহরের নিকটবর্তী আখালিয়া 
গ্রাম। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 

মুন্সী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি 
ভাষায় স্থপপ্ডিত ছিলেন । তিনি পলি- 

প্লট গ্রামার (:20157210 028070252) 

নামে একখান! গ্রন্থ রচনা করেন। 

ইহাতে ইংরেজী, সংস্কত, আরবী, ফারসী 

বাঙ্গ'ল!, হিন্দী ও উর্দ, ভাষার সমাবেশ 
ছিল। 

দেবীপ্রসাদ শুকুল- একজন 
জ্যোতিষী পণ্ডিত তিনি যোৌগদীপিকা 

নামে একখান গ্রন্থ রচনা করেন । 

দেবীবর ঘটক, বন্দ্যোপাধ্যায়-_ 
তিনি বাঢ়ীশ্রেনীর মেলবন্ধন কর্তা বগি! 

গ্রসিদ্ধ। তাহার পিতার নাম সর্বানন্দ 

ঘটক। বল্লাম সেন রাট়ীশ্রেনীর পঞ্চ 

গোত্র হইতে ১৯জনকে কৌলিন্য ম্র্য্যদ। 
প্রদান করেন। কালক্রমে এই কুলীন 

ব্রা্মণদের বংশধর অনেকে নান দোষ 

প্রাপ্ত তন। দোষাণাঁং মেলনং মেলঃ। 

সেই মময়ে দেবীবর ঘটক মেল বন্ধন 

করেন। প্রধান মেল চারিটা _-খড়দহ 
ফুলিয়া,, সর্বানন্দী ও বল্পভী। দোষ ন! 

হইলে মেলোৎপত্তি হয়না। দোষ 
ছুই প্রকার-_মুখ্য ও গৌণ। -মৃখ্য 
দোষের মাজ্ন হয় না। গোৌপ দোঁষ 
ঠিনটী কি চাঁরিটী পর্য্যন্ত মার্জন হ্য়। 

এই মেল বন্ধনেরর ফলে কুলীন সন্তানকে 
শতাধিক বিবাহ করিয়া ছণ্ডর 

বাড়ীতে স্ত্রীকে রাখিয়া দিতে হইত। 
অপরদিকে শ্রোত্রীয় অনেকে কণ্ভাভাবে 

বিবাহ করিতে পারিত না। অথব! 

অত্যধিক পণ দিয়া কন্ঠ সংগ্রহ করিতে 

হইত। এই মেল বন্ধনের ফলে সমাজে 
অনেক দুর্ণাতি প্রবেশ করিয়াছিল। 

দেবীবরের রচিত “মেলবন্ধনঃ ও €ভাগ- 

ভাবাদি নির্ণক্ নামে ছুইখানি গ্রন্থ 

আছে। অনুমান চারিশত বৎমর 

পূর্বে তিনি বর্তমান ছিলেন । 

দেবীবল্পভ ভ্রীচন্দন পাল, রাজ।-- 

তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণ 
গড়ের রাঁজ1 নারায়ণ বল্লভ ্বল্লভ 

পাল মহাশয়ের পুত্র। তিনি ১৩১৩ 

এর; হইতে ১৩২৯ শ্রীঃঅব্ পধ্যস্ত রাজত্ব 

করেন । তাহার পিতা, বিনায়ক নামে 

খয়রা জাতীয় যে দস্থ্যু মর্দারকে বশী- 
ভূত করিয়! সমস্ত খয়রা জাতীকে কৃষক 
শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিলেন, তিনি 
সেই বিনায়ককে অতিশয় ভাল বাদি 
তেন। তাহার নাম চিরন্মরণীয় করিবার 

জন্য বিনয়গড় নামে একটী ছুর্ণ স্থাপন 

করেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার 

পুত্র হাদয় বল্পভ ১৩২৯ হইতে ১৩৪৮ 

ত্ীঃ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গন্ধ 

চন্দন পাল, রাঁজ। দেখ। 

দেবী জিংহ--ইংরেজ রা্ত্বের গ্রারস্ত 
সময়কার একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ধা- 
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সম্পূর্ণনাপে অপারগ হইলেও, পুর্ণিয়ার 
দেবী সিংহের -অত্যাচরের কথ ম্বরণ 

করিয়া, জমিদারগণ 'বথাসাধ্য বন্ধিত 

হারে রাজন্ব দিতে চেষ্টা করিতে 

লাগিলেন। কিন্তু দেশী সিংহ তাঁহাঁতে 

সন্তুষ্ট ন৷ হইয়া, অধিকতর অর্থ লাভের 
জন্ত নিত্য নূতন অত্যাচারের গন্থা 

আবিষ্কার করিতে লাগিলেন । অবশেষে 

প্রাজার! ক্ষিগু হইয়! উঠিল । চারি- 
দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বিদ্রোহ 

দমনের জন্ত সৈল্ত প্রেরিত হইলে, 

কিছুকালের অন্ত বিদ্রোহ শাস্ত হইল। 
তছপরি গুডলাড পান্েব প্রজাদিগকে 

দেবী সিংহের অতাঁচারের হম্ত হইতে 

রক্ষ। করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সেই- 

বারের মত সব থামিয়! গেল। অতঃ- 

পর বিদ্রোহের কারণ অন্ুসন্ধান করি- 

বার জন্ত, এক সমিতি গঠিত হইল। 

হেষ্টিংস & সমিতির পিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করিতে অসম্মত হইয়া, আর একটি 
নুতন সমিতি স্থাপন করিলেন । ১৭৮৯ 

ব্বীঃ অবে' এ লমিতির মন্তব্য প্রকাশিত 

হয়। তৎপূর্বেই ১৭৮৫ ত্রীঃ অবে 
হেক্টিংম এদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 
সমিতি বিদ্রোছ্ছের কারণ সম্পর্কে দেবী 
সিংহকে নির্দোষ বলেন। কিন্ত তাহার 

অধীনস্থ এক কর্মচারী হররাম এক 

বখসয়ের কারাদণ্ড লাভ করেন। 

লর্ড কর্ণওয়ালিন (],0:0 0০020781118) 

তখন বড়লাট ছ্িলেন। তিনি দেবী 

জীবনী-কোব ৯৬২ 

সিংহকে সরকারী কাজ হইতে মুক্তি 

প্রদান করিলে তাহার কর্মজীবন শেষ 

হইল। অতঃপর জীবনের অবশিষ্টকাল 
তিনি প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী 
হইয়া, নশীপুরেই অবস্থান করিতে 

থাঁকেন। ১৮০৫ খ্রীঃ অবে তাহার 

মৃত্যু হয়। তাহা হইতেই ধরিতে 
গেলে নশীপুরের বর্তমান রাঁজবংশ 

আরম্ভ হয়। তাহার নিঞ্জের কোনও 

সন্তান ন। থাকাতে, তিনি অনুজপুত্র 

বলবস্ত পিংহকে পোষ পুত্র গ্রহণ 

করেন এবং তাহার মৃত্যুর পর বলবস্ত 

নিংহই সম্পত্তির অধিকারী হন। 

দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি- কলি- 
কাত। যোড়াসীকোর গ্রপিদ্ধ ঠাকুর- 

'শীয় ভূম্যধিকারী ও ব্যবসারী প্রিন্স 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোষ্ঠ পুত্র, এবং 

স্বনামখ্যাত ধর্মনেতা ও সাধক (দারকা 

নাথ ঠাকুর দ্রষ্টব্য)। ১৮১৭ শ্রীঃ অবের 

মে মাসে (১২২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ) 

পৈত্রিক বাসভবনে তাঁহার জন্ম হয়। 
তাহার ছুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাঁর নাম গিরীন্্র- 

নাথ ও নগেন্দ্রনাথ। 

তাহার বাল্যকাঁলের বিবরণ বিশেষ 
কিছুই পাওয়া যাঁয় না। তৎকালে 
প্রচলিত ব্যবস্থায় গৃহ শিক্ষকের নিকটেই 
তাহার শিক্ষা আরম্ত হয়। চৌদা বংসর 
বয়সে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, 
এবং কিঞ্দিধিক তিন বংনর ওঁ বিদ্যা 
লে শিক্ষ! লাঁড় করেন। 



৯৬৩ তারতীয়-এঁতিহাসিক ্ দেবেজনাথ 
সম এল 

তাহার পিত। রাজ। রামমোহন ॥ বাগীশ মহাশয় এ পত্রোদ্ধত ল্লোকটির 

রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। | অর্থ বোঝাই! দিলে, দেবেজ্্রনাথ যেন 

সেইজন্ত বালক দেবেন্দ্রনাথ রাঁমমোহ- নূতন আলোকের সন্ধান পাইবেন। 
নের সংস্পর্শে আসিবার বিশেষ সৌভাগ্য | তদবধি বিষয় ম্পৃ। তাহার ক্রমশঃ হাস 
লাভ করেন। তত্তিন্ন তিনি নিজেও | পাইতে লাগিল এবং ঈশ্বর লাভের জন্ত 
বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল ও ধীর | ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
প্রক্কতির ছিলেন। রাঁজোচিত বিলাম নিজে ধর্মের মধুরতত্ব সকল লাভ 
ব্যসনের মধ্যে লাপিত পালিত হইয়াঁও | করিয়! তৃপ্ত হলেন না। অপরকেও 
কোনওরূপ উচ্ছ্ঙ্খলতা৷ তাহার জীব- | তাহ! পরিবেশন করিতে ব্যগ্র হইলেন। 
নকে কলঙ্কিত করেন নাই। কৌলিক | এই উদ্দেশ্তে ১৮৩৯ খ্রীঃ অবের অক্টো- 
প্রথান্যায়ী ষোল বৎসর বয়সে তাহার | বর মাসে, ধর্মপিপান্থ বন্ধুগণকে লইয়। 
বিবাহ হয়। উৎকৃষ্ট তত্ব সকল আলোচনা করিবার 

তাহার আঠার বৎসর বয়ক্রম- | জন্ত তত্বরঞ্জিনী সভা নামে একটি সভা 
কালে, তাহার পিতামহীর মৃত্যু হয়। | স্থাপন করিলেন। পরে উহ্নার নাম তত্ব- 

তিনি শ্মশান ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন | বোধিনী সভা হয়। বাঙ্গালা দেশের 
সেইথানে তাহার মনে যে, এক অভূত- | ধর্মতত আলোচনার ইতিহাসে এহ তত্ব 
পুর্ব ভাব উপস্থিত হয়, তাঁহার প্রভাব | বোধিনী সভা অতি প্রধান স্থান আধি- 

অতি গভীর তাঁবে তাহার জীবনের | কাঁর করে। “সমুদয় শান্ত্রের নিগুঢ় 
উপর পতিত হয় এবং তৎফলে তাহার | তত এবং বেদাস্ত প্রতিপান্ত ব্রহ্মবিস্তার 
জীবনের গতি বকপূরণদূপে পরিবর্তিত ] প্রচার” উহার উদ্েগ্ ছিল। প্রথমে 
হইয়। যায়। পূর্ব হইতেই তিনি চিন্তা- | দশজন মাত্র সভ্য লইয়া এ দা আর 
শীল ও জ্ঞানপিপান্থ ছিলেন। এখন | হয়। তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও 
হইতে তীহার মনে নানারূপ ধর্ম্মবিষয়ক | মনম্বী এই তত্ববোধিনী সভার সহিত 

প্রশ্ন উঠিতে লাগিল এবং সেই সকল | ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তীহাদের 

প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্ত তিনি নানা- | মধো কয়েক জনের নাম প্রদত্ত হইল 

বিধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম ও দার্শনিক | __-পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিস্তাসাগর ; রাজ- 
গ্রন্থ সকল গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিতে | নারায়ণ বন্গ ১ তারা্টাদ চক্রবর্তী; 
লাগিলেন। এই সময়ে ঈশোপনিষদের রামগোপাল ঘোষ) রাজেজ্জলাল মিত্র? 
একটি ছির় পত্র, দৈবচাঁলিত রূপে তাহার । কবি ঈশ্বরচ্র ও? ভৃদেব মুখো- 
গোচছে উপস্থিত হয়। রামচন্ বিভ্া- | পাধ্যায় ? ডাঃ ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; 
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. গঙ্গাচরণ সরকার 7 রাজ দক্ষিণারঞন 

মুখোপাধ্যায়) রাঁমতনগ লাহিড়ী) 

ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেত। শ্টামাচরণ সরকার ॥ 

বর্ধমানের মহারাজ। মহা তাপচাদ বাহা- 

ছুর; নদীয়ার মহারাজ! শ্রীশচন্দ্র রার 

বাহাহ্বর ; উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখো- 

পাধ্যায় ; মহারাজা রমানাথ ঠাকুর ; 

ব্রজনুন্দর মিত্র ) শিবচন্দ্র দেব) শত্ভুনাথ 

পণ্ডিত ) দিগম্থর মিত্র; ভূকৈলাসের 
রাজ। সত্যচরণ ঘোষাল ও রাঁজ। সত্য- 

শরণ ঘোষাল) মদনমোহন তর্কালঙ্কার ) 

বাণেশর বিস্ালঙ্কার) প্যারীটাদ মিত্র; 
কিশোরীর্টাদ মিত্র; কাণীপ্রসাদ ঘোষ; 

হেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও মধুসুদন দত্ত । 

এক সময়ে তত্ববোধিনী স্ভার সদন্তদের 
নংখ্য। চারিশতেরও অধিক হইয়াছিল। 

দেবেন্্রনাথের বাসভবনেরই নীচের 
তলার এক ঘরে উহার অধিবেশন 

হইত। প্রতি সভ্যকে . আপনাপন 
আয়ের চৌধট্ট অংশ সভাকে দান 
করিতে হইত। রামচন্দ্র বিস্তাবাগীশ 

এ মভার অধিবেশনগুলিতে আচার্যের 

পদ গ্রহণ করিতেন। তিনি উপনিষদ 
পাঠও ব্যাখ্যার বার ঈশ্বরের আরাধন। 

করিতেন অন্ঠান্ত সভোর! সময়ে সময়ে 

বক্তৃতা করিতেন। ১৮৪ খ্রীঃ অকে(১৭৬২ 
শকে )এী সভা হইতে তববোধিনী পাঠ- 

শালা স্থাপিত হয় । মনম্বী অক্ষয়কুমার 
দত্ত এ পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থ 
বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন । তত্িন্ন 
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এ সভ1 হইতে পাঁচশত সংখ্যা কঠে।- 
পনিষদ মুদ্রিত ইয়। ১৮৪১ খ্রীঃ অবে 

বিশেষ সমারোহ সহকারে উহ্বার বার্ষিক 
উৎসব সম্পন্ন হয়। উহাতে কুড়িজন 

দ্রাবিড়ী ব্রাঙ্মণ বেদ গাঠ করেন। 
তৎপর দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কতিপস্ব 

ব্যক্তি ব্তৃত। প্রদান করেন। পরি- 

শেষে রামচন্দ্র বিগ্ভাঝাগীশ উপনিষদের 

ব্যাখ্যান করেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ অন্দের 

জুলাই মাঁসে (১৭৩৫ শক ভাদ্র) তত্ব- 
বোধিনী সভার মুখপত্র স্বরূপ তত্ব- 

বোধিনী পত্রিক। প্রকাশিত হইতে 

জারন্ত করে । অক্ষয়কুমার উহার 

প্রথম সম্পাদক হন। তিনি প্র পত্রি- 
কার সম্পাদন কাধ্যকে এক পবিত্র 

তপন্যার স্তায় জ্ঞান করিয়া নিজের 

সকলগ্রকাঁর শক্তি উহার উন্নতি কল্পে 
প্রয়োগ করেন। এ বৎসরই তত্ববোধিনী 
পাঠশাল। কলিকাতা হুইতে হুগলী 

জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়। গ্রামে উঠিয়। 

যায়। কলিকাতায় সকাল নট! পর্য্ত 

পাঠশালা! বলিত। এ সময় পর্যন্ত 

স্কৃত ও বাঙ্গালা পড়ান হইত। তাহার 

পর এ পাঠশালায় ছাত্রেরা ইংরেজি 

বিগ্ভালয়ে গমন করিত । এই ব্যবস্থায় 
পাঠশালায় ক্রমে ছাত্রাভাব ঘটিতে 

থাকায় উহা স্থানান্তরিত হয়। ১৮৪৫গ্রীঃ 
অবের ততববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 

বিবরণী হইতে জানা যায় যে পাঠ- 

শালার ছয়টি শ্রেণীতে মোট একশত 
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সাতাইশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। 
ব্যাকরণ, পদার্থধিপ্তা, ভূগোল, ইতিহাস, 
তত্বজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ছাত্রদের পাঠ্য 

ছিল। ইংরেজিও পড়ান হইত । 

এই তত্ববোধিনী সভার অস্তিত্থের 

সময়েই ব্রদ্ষণভা নামে একটি পৃথক 
প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু উক্ত প্রাতিষ্ঠান- 

 দ্বয়ের মধ্যে কোনওরূপ বিরোধ ছিল 

না। কিছুকাল পরে ছুইটি পৃথক গ্রতি- 

ঠানের অস্তিত্ব রাখা বিশেষ আবশ্তক 

বোধ না হওয়াতে ১৮৪৭৯ খ্রীঃ অন্যের 

ডিসেম্বর মাসে উভয় প্রতিষ্ঠান একী- 
ভূত হইয়া যায় । তদবধি ব্রহ্মদভার 

আর পৃথক অস্তিত্ব রহিল না। তখনও 

“ব্রা্গধন্ম” বলিয়া! কোনও কথ প্রচ- 

পিত ছিল না। তত্ববোঁধিনী সভা অথব। 

ব্রহ্মদভা কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের নাঁম 

ছিল “বেদান্ত প্রতিপাগ্থ সত্যধর্শ” | 

১৮৪৩ খ্রীঃ অর্জের ডিসেম্বর মাসে 

( ১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ ) দেবেন্্- 

৪ তাহার কুঁড়িজন বন্ধু আচার্য রামচন্ত 

বিগ্ভাবাগীশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়] 

যথাবিধি ব্রা্গধন্ম গ্রহণ করেন। তদবধি 

তিনি নিঞ্জ জীবনে ব্রাক্ষধন্ম পালন ও 

ব্রা্মধম্মের প্রচার ও প্রসারের জন্ত 

নিজের পর্ব প্রকার শক্তি নিয়োজিত 

করেন। রামমোহন রায় ত্রাঙ্গ সমাজে 

পরব্রদ্ধের পুজার প্রণালী প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহ। অনেক 

পারমাঁণে মার্জিত) সুসংস্কতও উন্নত 

ভারতীয়-এতিহাসিক দেবেজ্ানাথ 

করেন। বিভিন্ন শান্ত গ্রন্থ হইতে ত্রাঙ্গ. 

মতবাদক শ্লোকাবলী সংগ্রহ করিয়া 

“ত্রাঙ্গধন্ম” নামে একথানি গ্রন্থও প্রপ- 

য়ন করেন। ব্রাহ্ম ধর্দে দীক্ষা! দানের 
প্রণালী সুনিবন্ধ করেন। এইরূপ নান! 

ভাবে তিনি ব্রাহ্মমতকে নুগ্রতিতিত 

করেন। 

১৮৪৫ ত্ীঃ অবের মধ্যভাগে তাছা 

দেরই এক কর্মচারীর নাবালক ভ্রাত। ও 

জাতৃবধূ আলেকজাও্ডার ডাফ.(41997- 

0৪£ 1009) নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক্িয় ধর্ম. 
যাজকের নিকট গ্রীষ্ট ধর্শ গ্রহণ করে। 

ইহাতে চারিদিকে এক তুমুল আন্দো, 
লন উপস্থিত হয় এবং তবিষ্যাতে যাহাতে 

এইরূপ অনাচার ঘটিতে না পায়ে তক্ষান্ত 

তৎকালীন কলিকাতার প্রায় সমুদয় 

সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া “হিন্দু 
হিতার্থী বিস্তালয়” নামে একটি অটৈত- 

নিক বিদ্যায় স্থাপন করেন । দেবেক্র- 

নাথ উহার প্রথম কার্ধ্যাধাক্ষ মনোনীত 

হন। এ বিস্তালয়টি ছুই বৎসর পরে 
উঠিয়া যায়। এই সময়েই তত্ববোধিনী 
সভার সহিত খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রচারকদিগের 

ধর্মমত লইয়া ঘোরতর বিতর্ক আরম 

হয়। তত্ববোধিনী পত্রিকাতে এই হুত্ে 
বনু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । তাহার অধ 

কাংশই পত্রিকা পম্পাদক অক্ষয়কুমার 

দত্তের রচনা | 

পরবর্তী বৎসর দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
মৃত্যু হর। তাহার শ্রাঞ্ধকাল উপস্থিত 



দেবেনা থ 

হইলে, কি প্রণানীতে শ্রাদ্ধ হইবে 
তাহ! লই! বিশেধ আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়। জ্াত্থীয-্যজনগরণ দেশ প্রচলিত 
টা, ঘাযাধনাখের পদোচিত সম 
রোহের মহত শ্রাদ্ধ করিতে পরামর্শ 
প্রদান করেন। কিঞ্ত দেবেজ্জনাথ নিজ 

ধর্খ বিশ্বাসের বিরুদ্ধ মতে শ্রাদ্ধ করিতে 

বসত হইলেন না। তিনি সর্বপ্রকার 
পৌত্তলিক আচার ব্যবহার বর্ন 

করিয়! দি উদ্ভাবিত প্রথায় শ্রাদ্ধ 

সম্পাদন করেন। তাহার এই আচরণে 

আত্মীয় শ্বজনগণ অনেকে বিরক্ত হইয়া 
তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। 

্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেখ! যায় 

যে তিনি যেরূপ লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি 

রাখিয়া! গিয়াছেন, সেইরূপ প্রভূত খণ 
রথির। গিয়াছেন। দেনা পাওনা হিসাব 

করিয়া! দেখ! গেল যে সমুদায় খণের 

পরিমাণ এক কোটী টাকা, গাওনাঁর 
পরিমাণ সত্তর লক্ষ টাক।। দ্বারকা- 

নাথ মৃত্যুর পুর্বে অনেক লক্ষ টাকার 
সম্পত্তি “ন্তাঁসদম্পত্তি" (11086 010- 

2০) রূপে পৃথক করিয়। রাখিয়া 

ছিলেন। এন সকল সম্পত্তির উপর 
পাওনাদারদের কোন অধিকার ছিল 

ন1। কিন্তু দেবেজ্রনাথ পিতৃ খগ পরি- 

শোধ করিবার জন্ত সেই নকল মম্পত্তিও 
মহাজনদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে 

বঞ্গত ছন। তাহার এতাদৃপ সাধুত। 
এবং হ্বিয় বৈরাগ্যে মহাজনগণ মুগ্ধ 
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হন। পরিশেষে, তাহাদিগকে সম্পত্তি- 

চুত না করিয়াও পাওনাদারদের 

প্রাপ্য মিটাইবার এক বাবস্থা হইলে 
তাহার! তাহাতে সম্মত হইরেম। এই 
পিতৃখণ পরিশোধ উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ 
থে নিষ্পৃহত! ও সত্যবাদিতার পরিচয় 
প্রদান করেন তাহ! জগতের ইতিহাসে 

ছুলভ। 

বর্ধমানের মহারঞ্। মহাতাপষ্টাদ 

ও নদীয়ার মহারাজ! গ্রীশ্ন্দ্র রায়ের 

মহিত দেবেন্দ্রনাথেব বিশেষ সম্প্রীতি 

হয়। দেবেন্দ্রনাথেব ধর্ম জীবনের 

গ্রভাব স্ভাহাদেব জীবনেও পড়িয়াছিল। 

উভষেই ব্রাঙ্গ সমাজের প্রতি অনুরত্তু 

হছল। বদ্ধমানের মহারাজার অন্গরোধে 

দেবেন্দ্রনাথ তিনজন ধর্শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিতকে 
বর্ধমানে প্রেরণ করেন এবং বর্ধমাঁনে 
এক ব্রাঙ্ষলমাজ গ্রতিষিষ্ত হয়। কৃষ্ণ- 
নগরেও তত্রীপ মহারাজের উৎসাহে 
ব্রদ্ধমণ্দিবেব প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজ! 
ত্বাহার জন্য অর্থ সাহায্য কবেন। এর 
সকল (তিম্ন আরও বন স্থানে যে সকল 

ব্রাঙ্গনমাঁজ স্থাপিত হয়, দেবেন্দ্রনাথ 
তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও স্থাগিত্বেব জন্ত 
গ্রভৃত অর্থ দান করেল। 

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত “বেঙ্গল 
লাও হোন্ডা এনোনিয়েশন” (397. 
88] 1,200 17910018 48800186102), 

এবং জর্জ টমসন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
ব্রিটিশ ইঙিয়। সৌসাইটি মিলিত হইয়া 
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১৮৫১ শ্বীঃ অবে' যখন ব্রিটিশ ইওিয়ান 

এসোনিয়েশন (31108) [0019 

85001986102 ) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন, 

দেবেজ্জনাথ উহার প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষ 
(89097 ) নিযুক্ত হন। দেশের 

সর্ব প্রকার মঙগলকর কার্যের নহিত 

তাহার নিশেষ যোগ ছিল। সমুদয় 

সংকাজেই তিনি যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য 
করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা গ্রবর্তনে তাহার 

বিশেষ উৎসাহ ছিল। বাটন (736৮])009) 

সাহেবের বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে 

তিনি জ্যেষ্ঠ কন্তা! সৌদামিনীকে তথায় 

ভণ্তি করিয়। দেন। দেশের রাঞ্জনীত্তিক 
আন্দোলনের সহিত তাহার বিশেষ 

যোগ ছিল এবং তিনি নানা রাঁজ- 

নীতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য করি- 

তেন। 

তত্ববোধিনী সভার পক্ষ যে বেদাস্ত 

গ্রতিপাগ্য সত্যধর্ম,প্রচারের কথ৷ উল্লেখ 

করা হুইরাছে, তাহার নাঁম পরে পরি- 

বর্তন করিয়! “ব্রাহ্গধন্ম” কথাটি ব্যব- 

হুত হইতে আরম্ভ করে। ১৮৪৭ খ্রীঃ 

অঙ্ধ হইতে এই পরিবর্তনের জন্ত অক্ষয়- 

কুমাষ দত্ত ও রাজনারায়ণ বন্থু বিশেষ 

ভাঁবে দায়ী ছিলেন। তাহারাই 'প্রধা- 

লতঃ বেদ ঈশ্বর গ্রত্যাদিষ্ট কি ন। তাহ! 

ণইয়া বিতর্ক উপস্থিত করেন এবং 

তাহারই ফলে এ পরিবর্তন সাধিত হয়। 
বাঙ্গীল। দেশে বেদশ্চর্চার পুনঃ 

প্রচলনের জন্য দেবেজ্জ ঠাকুরের বিশেষ 

ভারভীয়-এতিহ্থাজিক দেবেজনাথ 

কৃতীত্ব ছিল। ১৮৪৪ গ্রীঃ অব্যে এক-: 

জনকে এবং তাহার পরবর্তী বৎসর 
আরও তিনজন ছাতকে বেঘ পড়িবার 
অন্ত দেবেজনাথ সম্পূর্ণ নিজ বায়ে কাশী 
প্রেরণ করেন। ১৮৪৭ তীঃ অব বেধ- 

তত্ব সম্যক রূগে অনুধাবন করিবার 

অন্ত তিনি স্বয়ং লাল! হাজারীলাল নামক 
একজন বিহারী যুবককে সঙ্গে লইয়া 
চৌদ্দ দিনে কাশী যাই উপস্থিত 
হইলেন । তখন বাশ্পীয়-যান প্রবর্তিত 

হয় নাই। পান্থীর ডাকে তাহাকে 
যাইত হইগ়াছিল। তথায় উপস্থিত 
তইয়। তিনি কাশীর প্রধান প্রধান 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পর্ডিদের লইয়া এক সভ। 

আহ্বান করিলেন। সেই সভা ব্রাঙ্গণ- 

গণ তাহার 'মনুরোধে চতুর্বেদ পাঠ 
করিলেন। অতঃপর বেদ সঙ্থন্ধে পঞ্ডিত- 

গণের সহিত আরও আলোচনা! ও 

অন্ুসন্ধানাদির পর তিনি কতিপয় স্থান 

ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। আপিবার সময়ে, বেদ 

অধায়নের জঙ্ গ্রেরিত পূর্বোক্ত ছাত্র" 

গণের মধ্যে আননাচন্ত্রকে তিনি সঙ্গে 

লইয়। আসেন। পরে আনন্াচন্ত্র, 

“বেদাস্তবাগীশ” উপাধি লান্ত করিয়া 
ব্রাহ্ম সম'জের অন্ততম উপাচার্য নিধুক্ত 
হন। 

কাশীতে যাইয়া! বেদ সন্বন্ধে তিনি 
যে জ্ঞান অর্জন করেন, তাহাতে তিনি 

বেদের বাঙ্গালা অগ্বাদ প্রকাশ 



দেবেঞানাখ 

কি উৎসাহী হুদ । ১৮৪৮ পরী 
ভবে (১৭৬৯ শকের কান্তন) তথ- 
স্বোধিমী পত্রিকায় উহ! প্রকাশিত 
ফ্টাতে আস হয় এবং ১৮৭১ ত্ীঃ অব 

পর্যন্ত উহার প্রকাপ চলিয়াছিল। 
ঘুড়াব সুলভ আত্মগোপন ন্পৃহার বশ- 

ব্ী হইয়া তিনি এই কার্যে তাহার 
ফ্তীত্বের কথ! আদে। প্রকাশ করেন 

,নাই। 
১৮৪৮ খ্রীঃ অব হইতে কয়েক 

বংস্র দেবেন্ত্রনাথ প্রধানতঃ কলি- 

ফাত়ায় থাকিয়া ধর্ম তত্বালোচনা ও 

আবন্তক মত বিষয় কর্ম পবিদর্শন 

করিতেন। 

ভারতের নান! স্থানে ভ্রমণ করেন এবং 

ব্ষমদেশের মৌলমেন পর্যযস্তও সমুদ্রপথে 
গমন করেন। এই সকল ভ্রমণের সময়েই 

একবার নৌকায় দামোদর বাহিয়! 
বন্ধমান পর্য্যন্ত গমন করেন এবং বর্ধ 

মানে মহারাজ! মহাতাঁপঠাদের সহিত 

আলাপ ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ 

ত্র; অন্জে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ 

ভ্রমণ করিবার অন্ত, জলপথে যাত্রা করি- 

লেন। উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রধান 

প্রধান স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি 

সিমলাঁয় উপস্থিত হন। সিমলা! ও 
তৎপার্থবর্তী নানা স্থানে তিনি দীর্ঘক।ল 
অবস্থান করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 

সক্ভোগ ও. ধ্যান ধারণায় জতিবাহিত 

জীবনী-কোধ 

এই সময়ের মধ্যে তিনি 

৯৬৮ 

বিস্বোছ উপস্থিত হওয়ার কিছুকাল 

তাহাকে সিমলা পরিত্যাগ করিম 

অন্তত্র যাইয়া থাকিতে হয়। এই 

নুদীর্ঘকাল হিমাঁলপের নিজ্জনতার মধ্যে 

বাঁ করিয়! ধ্যান ধারণার দ্বারা! তিনি 

ধর্মের অনেক গুঢ় তব উপলব্ধি করেন। 

এই অভিজ্ঞত। লব্ধ তথ সমূহ তাহার 
পরবর্তী জীবনে মহৎ ফল প্রসব করে। 

ছুই বৎসরেরও অধিককাল পরে তিনি 

কলিকাতার প্রত্যাবর্তন করেন। 

ইহার পরে কেশবচন্ত্রের সহিত 

দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বুদ্ধি পার এবং 

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম ধন্ম প্রচারে দেবেন 

নাথের একজন প্রধান সহায়ক হইয়! 
উঠেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অবে কেশবচন্তের 

পরামর্শে উচ্চ শিক্ষিত যুবকদ্দিগকে 

ধর্ম শিক্ষা দিবাব জন্য দেবেন্ত্রনাথ 

“ব্রহ্ম বিগ্ঠালয়” স্থাপন করেন। প্রতি 

রবিবার প্রাতে ৭ট। হইতে নট। পর্ধ্স্ত 

এ ৰিস্ভালয়ে ধর্ম উপদেশ দেওয়া হইত। 
প্রথমে সিন্ুুরিয়াপটির গোপাল মল্লি- 

কেন বাড়ীতে উহ্থার অধিবেশন হইত। 

পরে চীৎপুরস্থ আদি ত্রাঙ্গ সমাঁজের 

| দ্বিতলে উহার কাজ চপিত। গ্রবিস্া- 

লয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে সকল উপদেশ 

দিয়াছিলেন সেইগুপি “ব্রাহ্ম ধর্মের মত 
ও বিশ্বাস” নামে পুস্তকাকারে প্রকা- 

শিত হয়। দিমল! পাহাড়ে যাইবার 

পূর্বেও তাহাদের যোড়া্সাকোর 
কফরেন। এ সময়ের মধ্যে সিপাহী | বাড়ীতে কোঁলিক প্রথান্্যারী পুজা 



৯৬৯ 

হইত । সিমল! হইতে প্রত্যাবর্তদ 
করিয়া দেবেজনাথ উহ বন্ধ কৰি! 
দেন। ১৮৫৯ ত্রীঃ অফেরই পুজার 
বন্ধে দেবেজ্রনাথ কেশবচন্র ও নিজ 

মধ্যম পুত্র সত্যেন্্রনাথকে লইয়! সিংহল 

ভ্রমণে গমন করেন। সেই বৎসরই 
তত্ববোধিনী সভা ব্রর্থদভার সহিত 

একীভূত হুইয়! যায়। পরবর্তী বৎসর 
চুচুষ্কা ও ভবানীপুরে ব্রহ্মবিদ্ভালয়ের 
শাখ! স্থাপিত হয়। পুর্বেই ভবানীপুরে 

একটি ব্রাঙ্মমমাজ স্থাপিত হইয়াছিল 
(১৮৫২ শ্বীঃ)1 শুনাথ পণ্ডিত, 
কাশীশ্বর মিত্র, হরিশ্চ্ত্র মুখোপাধ্যায় 

প্রমুখ এ সমাজ স্থাপনে বিশেষ উৎসাহী 

ছিলেন। িমল] পাহাড় হইতে ফিরি- 

বার পর প্রতি সোমবার তিনি ভবানী- | লম্পাদক 
পুর সমাজে উপাসনা করিতেন এবং 

রবিবার সকালে ব্রহ্ম বিগ্ভালয়ে উপদেশ 

দিতেন। চীৎপুরস্থ ব্রা্ম সমাজে ও তিনি 

আচার্ষ্যের কাঁজ করিতেন। তাহার 

ধর্ম ব্যাথাঁন শুনিবার জন্য বছ 
লোক সমাগম হইত। 

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মিলিত 

প্রচেষ্টায় ত্রাঙ্মমমাজ ক্রমশঃই একটি 

শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণতঃ হইতে 
থাকে । ভারতপ্রবাঁসী ত্রীষ্টির ধর্ম 

প্রচারকগণ ব্রাঙ্মদমাজের বর্ধমান 

প্রভাবকে তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী 
মনে করিয়া, বন্দে প্রবৃত্ত হুইলেন। 
শ্রাঙ্মপমাজের মত ব্যক্ত করিবার জন্য 
তস্ববোধিনী পন্রিকাই একমাত্র উপায় 

ছিল। একটি ইংরেজি পরিবার তাৰ 
তাহার! বহিপেরতাবেই অনুষব কফিতে 
ছিলেন। সেই অভাব দুর করিবার 
জন্ত ১৮৬১ গ্রঃ অষের ১ল! আগ্ঃ 
হইতে, দেবেন্ত্রসাথের অর্থান্তকূল্যে এবং 

কেশবচন্দ্রের বিশেষ উৎসাহে “ইত্ডিয়ান 
মিরর? (00)9 [00120 11170) নামে 

একখানি পত্রিক! প্রকাশিত হইতে 
আরস্ত করে। মনোমোহন ঘোষ 

উহার প্রথম সম্পাদক হন। উহার 

প্রতিতন্দীস্বরূপ শ্রীধর্ম গ্রচারকদের 

ইত্ডিয়ান রিফন্্ার+ (1176 [770187 

19£070761 ) নামে পত্রিক প্রকাশিত 

হইতে থাকে । প্রসিদ্ধ দেশীয় ধর. 
যাজক ও লেখক লালবিহারী দে উহ্থার 

ছিলেন। এই ছুই পত্রিকাঁতে 
ছুই ধর্ম উপলক্ষ করিয় বছ বাদান্ুবাঁদ 

প্রকাশিত হইত 

সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে 
দেবেন্দ্রনাথ বথাসভ্তব প্রাচীন প্রথাই 
রক্ষা করিতেন। কেবল পৌত্তলিক 
কোনও অনুষ্ঠান করিতেন না। তাহার 

কন্ত। স্থকুমারীর বিবাহ তিনি 
্রাক্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পূর হয়। তৎফলে 
তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহাকে 
পরিত্যাগ করে। অসবর্ণ বিবাহ যাহাতে 
প্রচলিত হয় সেবিষয়েও তাহার ইচ্ছা 
ছিল এবং রাঞ্বিধিদ্বার! যাহাতে অসবর্ণ 

বিবাহ দিদ্ধ কর! যাইতে পারে তাহার 
জন্য চেষ্টিত ছিলেন। 



গেবেগ্রুনাথ 

১৮৬২ খীঃ আঅবের গ্রথমভাগে 

ব্রাঙ্গের! দেবেন্ত্রনাথকে 'ত্রা্থদমাজগপতি 

ও প্রধান. আচার্য” এই উপাধি দিয়] 

ধর্ম বিষয়ে সমস্ত কারের ভার তাহার 

উপর প্রদান করেন। কেশবচন্্র 

ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার বিষয়ে ভার প্রাপ্ত 

হইলেন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ 

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আঁচাধ্য 

পদে নিয়োগ করেন। এই সময় হইতে 

নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ব্রদ্গো- 

পাসনার মন্দির নির্মাণ গ্রভৃতি কাজের 

জন্ত যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন। 

এই সকল কাধ্যে গ্রতাপচন্্র মজুমদার 
উমানাথ ওুগ, অন্নদা গ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

বিজয়কক্ গোস্বামী গ্রভৃতি তাহার 
প্রধান সহায় ছিলেন। কয়েক বৎসরের 

মধ্যেই দেবেন্ত্রনাথের সহিত কেশবচন্্র 

প্রমুখ অনেকগুলি ব্রাঙ্ষের বিভিন্ন বিষয়ে 

মতভেদ হইতে একটি পৃথক গোষ্ির 
স্থটটি হইল। ধাহার! দেবেন্্রনাথের 

অন্তবর্ভী ছিলেন তাহাদিগকে প্রাচীন 
এঘং 'ধাহার। প্রধানতঃ কেশবচন্জ্রের 

পোষকত! করিতেন তাহাদিগকে নব্য 

দল বল! হইত। ব্রাহ্মদমাজের আচার্য্য 
অথব। উপাচার্চম যিনি নির্বাচিত হইবেন 

তিনি পর্বগ্রকার আচার ও ব্যবহারে 

পৌঁন্তলিকতার সংশ্রব হইতে বিরত 
থাকিবেল, ইহাই নব্য দলের বিশেষ 

দাবী ছিল। 

জীবনী-কাঁষ ৪৭০ 

উপবীত ত্যাগী উপাচাধ্য নিযুক্ত করেন। 

ইহাতে প্রাচীন দল ক্ষু্ধ হন। ইহার 
কিছুকাল পরেই অন্ঠান্ত লানা বিষয়ে 
মতাস্তর হওয়াতে নব্য দল দেবেজ্ছু- 

নাথের নেতৃত্ব পূর্বের হায় আর 

মাঁনিয়৷ চলিতে সম্মত হইলেন না। 

কিন্ত তখনও তীহারা পৃথকভাবে 

কোনও সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। 

তখন পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের পরিচালনা- 

ধীনে চীৎপুরস্থ ব্রাঙ্ষঘমাজ “কলিকাতা 

ব্রা্মদমাজ* নামে পরিচিত ছিল। 

তৎপরে ১৮৬৬ খ্রীঃ অবে কেশবচন্ত্র 

যখন “ভারতবধীয় ব্র।ঙ্গলমাঁজ* স্থাপন 

করেন তদবধি উহ। “আদি ব্রাঙ্মমজঃ 
নাঁমে পরিচিত হইয়া! আসিতেছে । 

অত্যধিক মানসিক শ্রমে এবং আরঃ 

অন্তান্ধ কারণে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়নেই 
পাশ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই, তাহার 

স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তত্িন্ন কেশবচন্ত্র সেন 

প্রমুখ ব্রাঙ্গগণের নহিত বিচ্ছেদ ঘটাতে 

তিনি বিশেষ নিরুগ্ভম হইয়া পড়েন। 
১৮৬৭ শ্রী: অবের নবেম্বর মাসে 

কলিকাতা নিবাসী ব্রাঙ্ষগগণ তাঁহাকে 

এক অভিনন্দন গ্রাদান করেন এবং 

তঁহাকে “মহর্ষি” উপাধি প্রদান করেন। 

তঙ্দবধি তিনি গ্রধান্তঃ আদি 'ত্রাঞ্গ 

সমাজের সাপ্তাহিক উপাসন!। পরিচালনা 

এবং তত্ববোধিনী পক্জিক! গ্রকাশ করা 

দেবেহ্রনাথ তাহাদের | এই ছুই কাধ্যেই নিজের সমুদয় চিন্তা 
দাবী খুক্ধিখুক্ধ বিবেচন! করিয়া ছুইজন | ও শক্তি নিয়োজিত করন। 



৯৭১ 

কেশবচন্ত্র পৃথক ব্রাঙ্গমমাজ স্থাপ' 

করিবার পর ইও্ডিয়ান মিরার পত্রিকাও 

দেবেন্দ্রনাথের হস্তচাত হয়। তখন 

আদি ব্রাহ্গসমাজের পক্ষ হইতে 
নবগোপাল মিত্রের সম্পীদকত্বে ন্তাশা- 

নেল পেপার (710)9 [861079] 79091) 

নালে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত 

হইতে থাকে। 

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাঙ্মলমাজের মধ্যে 

দেশের প্রাচীন রীতিনীতি যথাসম্ভব 

রক্ষা! করিবার পক্ষপাতী ছিলেন । সেই 

জন্ঠ কেশবচন্ত্রের চেষ্টায় ব্রাহ্ম 

বিবাহ করিবার জন্ত আইনের সাহাষ/ 

লইবার আয়োজন বোধ করেন তখন 

দেবেন্দ্রনাথ উহা অনুমোদন করেন 

নাই। বরঞ্চ হিন্দু সমাঞ্জে প্রচলিত 

অনেক আচার অনুষ্ঠান তিনি সংস্কৃত 

করিয়া ক্রাহ্মঘমাজে প্রবর্তন করেন। 

তিনি নিজে এককালে উপবীত ত্যাগ 

করিয়াছিলেন । তিনি আবার পরে 

নিজ উদ্ভাবিত প্রণালীতে ব্রাহ্মদমাজে 

উপবীত ধরেণের প্রথা প্রবর্তন করেন। 

১৮৭৩ শ্রীঃ অব্ধের মধ্যভাগ হইতে 

সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাঁল তিনি প্রায় পরি- 

ব্রাজকের ন্যায় ভারতের নানাস্থানে 

পর্যটন করেন। ইহার মধ্যে দীর্ঘকাল 

হিমীলয়ের অন্তর্গত লানাস্থানে বাদ 

করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অল্লকালের 

দন্ত কলিকাতায় আদিতেন মাত্র এই 
সময়েই তাঁহার ধর্ম পিপাসা অতিশয় 

ভারতীয়-এঁভিহাঞ্সিক দেবেজ্রনাথ 

বৃদ্ধি পায় $ ঈশ্বর লাভের জন্ত ব্যাকুলতা 
অত্যন্ত তীব্র হয়। .এই সময়ের মধ্যেই 
১৮৭৬ ত্রীঃ অব, তিনি বীরভূম জিলার 

ভূবনভাঙ্গা নামক স্থামে তুমি ক্রয় 

করিয়। নির্জন সাধনার জন্ঠ এক আশ্রম 

স্কাপন করেন । উহাই বর্তমানে শাস্তি" 
নিকেতন নামে পরিচিত । ১৮৭৭ খ্রীঃ 

অবে হিমালয়ের নানাস্থানে দীর্ঘকাল 

থাকিবার পর হঠাৎ ভ্রমণব্যপদেশে চীন 

দেশে গমন করেন। এক বংসর পরে 

তিনি চীন দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন 

করেন। তাহার স্থাম্থ্য এই সময়ে 

ক্রমশঃই মন্দ হইতেছিল। স্বাঙ্থের 

উন্নতির আশায় কিছুকাল বোথাই 
যাইয়। সমুদ্র তীরে অবস্থান করেন। 
তত্ভিন্ন বহুকাল চুচু'ড়াতে গঙ্গা তীরে 
অবস্থান করিয়ছিলেন। শ্বাস্থ্য ভঙ্গ 

হেতু বৈষয়িক কোনও কাজে যোগ 

দিতে পারিতেন ন!। সামাঞ্জিক 

ব্যাপারেও যথাসম্ভব দুরে থাকিতেন। 

নির্জনতাই তখন তাহার বিশেষ কাম্য 

হইয়াছিল বলিয়া কলিকাতেও তিনি 
যোড়ানাণীকোর ভবনে বাদ করিতেন 
না। দীর্ঘকাল পার্ক গ্রীটের এক বাটা 
ভাড়। করিয়। তথায় বান করেন। এই 
ভবে দীর্ঘকাল জরানীর্ণ শরীরে ইহ 
জগতে থাকিয়! ১৩৩১ বঙ্গাব্ধের ৬ই 

মাঘ (১৯০৫ খ্রীঃ ১৯শে জানুয়ারী) 

ধোড়ার্সাকোর বাড়ীতে তাহার দেহ- 

ত্যাগ হম্। 



দেবেজ্জ্রনাথ 

মহর্ষি দেবেস্ত্রনাথ ঠাকুর রাজোচিত 

ধশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়্াও সংসারের 

সমস্ত প্রকার কর্তব্য যথাধথ সম্পন্ন 

করিয়াও কি গ্রকারে ঈশ্বরান্গত জীবন 

যাপন করা যায়, তাহার এক জলস্ত 

ৃষ্টাস্ত হ্বরূপ ছিলেন। গত একশত 

বনরের মধ্যে তাহার স্তায় আসন্তরিক 

ঈশ্বর লাভের জন্ ব্যাকুল মহাপুরুষ 
আমাদের দেশে অধিক জন্মগ্রহণ করেন 

নাই। তাহার শ্রার্ধ বাসরে কবি 

রবীন্দ্রনাথ তাহার স্থৃতির উদ্দেশে যাহ! 

নিবেদন করেন তাহ! হইতে নিম্নোদ্ধত 
অংশটুকু দেবেন্দ্রমাথের চরিত্রকে 
সম্কৃরূপে উপলব্ধি করিতে সাহায্য 
করিবে--'যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম 

জিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া! দিয়াছেন, 

ধিনি নূতন ইংরেজি শিক্ষার উদ্ধত্যের 

দিনে শিণড বঙ্গ ভাষাকে বনু যত্বে 
কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়। দিয়াছেন, 
ধিনি দেশকে তাহার প্রাচীন এ্র্থ্য্য 

ভাণ্ডার উদঘাটিভ কগ্িতে গ্রবৃত্ত করিয়া- 

/£ছরা। বিদি তাহার তপন্ঠাপরার়ণ এক 

কাছ জীবনের দ্বারা আধুনিক বিধয 
দুই সমাজে রঙ্গনিষ্ঠ গৃহন্থের আদর্শ 
গুরঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন অস্ত 

মর! তাহাই শ্ময়প করি।, 

দেবেজ্লাথ দাগ--.তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টের গ্রাসি্ধ উ্িল জীদাখ 
মাপ মহণশয়েক় চতুর্থ পুত্র । ১৮৫৬ জং 

জনে ভীছার জক্সহয়। তিনি হিন্দু 

জীবনী-কোৰ ৯৭২. 

স্কুল হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষা দিয়! 

১৮৭২ খ্রীঃ অবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 

করেন এবং ২০২ টাকা বৃত্তি পান। 

তাহার ছুই বৎসর পরে প্রেমিডেন্সা 

কলেজ হইতে এফএ, পরীক্ষায়, তিনি 

প্রথম স্থান অধিকার করেন। এবং 

গোঁয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক চল্লিশ 

টাক! বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি 

বিলাতে যাইয়| সিবিল সাঁধিস পরীক্ষা 

দেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৭শ 

স্থান অধিকার করেন। কিন্তু নুতন 

নিয়ম অন্ুসাঁরে বয়স বেশী বলিয়। কর্মে 

নিযুক্ত হইতে পারিলেন না। তৎপরে 

তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রবেশ 

করেন। প্রথম বতৎসরেই পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়া! ছুইশত টাঁকার পুস্তক 

পুরস্কার ও মাসিক ষাট টাকার বৃত্তি 

প্রীপ্ড হন। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে 

রাংলার পরীক্ষায় অক্কৃত কার্ধয হন। 

সিবিল সাধিস ও রাংলাঁর পরীক্ষায় 

অকৃতকাধ্য হইয়া তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ 
অব্য দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অল্প 

কিছুকাল পয়েই তিনি জবার সন্ত্রীক 
বিলা গমন বর়েদ। এইবার তিনি 

ইউরোপের কয়েকটা ভাব। শিক্ষায় 

মনোযোগী হইলেন। তিদি বাঙ্গালা, 

সংস্কৃত, হিন্দী, পারশী, উর্দ,, ইংযেজী, 
লেটিন। শরীক ও ইন্তালীক় ভাষা উদ্ধম- 

রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন যে সমস্ত 

ইংকের লিবিল সাখিদ পৰীক্ষ! দিখা 



৯৮০৩ 

ভারতে আসিতেন তাহাদেরে হিন্দী, 

সংস্কৃত, উর্দ ও পাশা শিক্ষা দিবার জন্য 
একটা স্কুল খুলেন । এতন্ব্যতীত কোন 

কোন বিগ্ভালয়ে অধ্যাপনা করিতেন । 

এবং অনেক মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া 

অর্থ উপার্জন করিতেন। এই সময়ে 

তিনি ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা 

দর্শনশাস্তর, ধর্ম প্রস্তুতি বিষয়ে সারগঞ্ড 

কয়েকটী বন্তৃত! প্রদান করেন । এই 

সকল বক্তৃতার ফলে চারিদিকে তাহার 

খুব সুনাম প্রচারিত হয়। 

বিলাঁতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি 

১৮৯১ খ্রীঃ অবে দেশে প্রস্যাগমন 

করেন। সিটি কলেজে ইংরেজি নধ্যা- 

পকেব কার্যে নিষুক্ত হন। এক বৎমর 

গবেই একটী উচ্চ ইংরেজী বিগ্তালয় 

স্থাপন করিয়৷ তাঁহার পরিচালন কাঁধে 

প্রবৃত্ত হন। তাহার অধ]াপনার গুণে 

অচিরেই স্কুলের বিশেষ উন্নতি হুইল । 
তখন তিনি একটী কলেজ খুলিবার 
সংকল্প করিলেন। ইহাই তাহার 
অবনতির কারণ হইল । কলেজ খুলিয়! 

অয্নকাণ মধ্যেই তিনি খণ্ড ছইয়। 
গড়িলেদ। তখন ধাধা হইয়া! কলেজ ও 
হুল ছুঁই বন্ধ করিয়া, আবার চাকুরীতে 
প্রবেশ কেন । এক বৎনর বরিশাল 
বজমোহন ইনটিটিউসনে, পরে সিটি 
কলেদ ও রিপণ ফলেজে অধ্য।পকের 

কার্খে ভিনি দিধুক ছিজেন। 

তিনি নিগযিক খবস্থানকালে ইটালী 

ভারতীয়-এতিহাসিক দেবেজনাথ 

ভাঁষ। হইতে “মিরোগী? নামে একখানি 

নাটক বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। 

এতঘ্যতীত পাগলের কথা” নামক স্বীয় 

আত্মজীবনী নামক একখানা গ্রস্থও 
তাহার আছে। এফ এ ও বি, এ, 

পরীক্ষার অনেকগুলি নোট বুক তিনি 

লিখিয়াছিলেন। 

১৯০৮ ত্ীঃ অবে মাত্র বায়ান বংসর 

বয়সে অকালে এই মনীষী পরলোক 

গমন করেন। 

দেষেজনাথ রার- জন্বস্থান নদীয়। 

জেলার ক্ুষ্ণনগর। তিনি কৃষ্চনগর 

রাজবংশের দৌহিত্র ছিলেন। ডাক্তারী 
পরীক্ষাঁয় পাঁশ করিয়া দীর্ঘকাল কলি. 

কাতা৷ ক্যান্থেল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। 

সুচিকিৎপক বলিয়া তৎকালে তাহার 

খুব সুনাম ছিল। বিশেষত তিনি 

ছাত্রদের পরম উপকারী বন্ধু ছিলেন। 
গরীব ছাঞ্রদিগকে বিন! দর্শনীতে তিনি 

চিকিৎস৷ করিতেন। তিনি প্র্যাকুটিস 
অব মেডিনিন, ছাইপীন ও মেভিকেণ 
ভুরিস গ্রুডেন্স্ নামে তিদখানি খর 
লিখিয়াছিলেন। তিনি কনিকাক়ার 
একজন বিশিই নাগরিক ছিলেদ। 
গবর্ণষেণ্ট তাহার গুণের পুরস্কারগ্বরপ 
নায় বাহাদুর উপাধি ছারা তাঁহাকে 
সন্মানিত করিয়াছিলেন । ৬২ বৎসর 
বয়মে ১৯০৯ সালের ২৮শে নভেম্বর 

এই পয়োপকষারী ছাত্রবংসল মহাত্মা 
গর়লো না গণ কচরন। 



দেবে 

দেষেজ্দ্রনাথ সেন-_বাঙগ।লী কৰি 
হুগলী জিলার পাওয়া নিকটবর্তী বলাগড় 
নামক স্থানে তাহার আদি (নবাস 

এই বংশের কয়েক জন দীর্ঘকাল যাবৎ 

পশ্চিম প্রবাসী হইয়াছিলেন। দেবেক্্ু- 

নাথের পিতা পক্ষ্ীনারাঁ়ণ সেনের গাজী- 
পুরে তুল৷ ও চিনির বিস্তৃত কারবার 

ছিল। 

শিক্ষ। সমাপন করিয়। দেবেন্দ্রনাথ 

যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত গাজিপুরে 

আইন ন্যবলায় করিতে ধান। দীর্ঘকাল 

পরে তিনি একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে 

শোৌকাক্রান্ত হইয়া আইন বাবসায় 

পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন 

করেন। তৎপরে কিছুকাল গৃছ ত্যাগী 

সন্ন্যাসী রূপে দীর্ঘকাল ভারতের নান! 

স্থানে পর্যাটন করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ 

মিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

করেন। উহার মুখপাত্র শ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ 

রিভিউ (16519) নামে একটি 

পত্রিকাও প্রকাশ কবেন। তত্তিম্ন কলি- 

কাতাতে গ্রীকঞ্চ পাঠশাল। নামে একটা 
উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াও 

দীর্ঘকাল পরিচালন করেন। 

দেবেন্্রনাথ শ্বতাব কবি ছিলেন। 
সংসারের নানাধাত গ্রতিধাতও তাহার 

করব গ্রতিভা কু হয় নাই। ভারতী, 
প্রদীপ, প্রবাসী গ্রভৃতি পত্রিকায় তাহার 
বু, কবিত। গ্রাকাশিত হইয়াছিগ। 
অশোক গুচ্ছ, গোলাপ ওচ্ছ, শেফালী 

জীবনী"কোষ ৯৭৪ 

গুচ্ছ, অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা, ফুলবাল1, 
উর্দিল প্রভৃতি কবিত৷ গ্রন্থগুলি কাঁবা- 
রস পিপাস্থদের আনন্দ বর্ধন করিত। 

দেবেন্দ্রনাথ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র 

ছিলেন। তাহার চতুর্থ সহোদর যতীন্ত্র- 
নাথ সেন কিছুকাল এলাহাবাদ হইতে 

প্রকাশিত সিটিজেন ( 0076 0101560 ) 

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাহার 

সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দরনাথ সেন 

এলাহাঁবাদেরই একজন খ্যাতনামা 

চিকিৎসাব্রতী ছিলেন। 

দেবেজ্জ্ বর্দা__(প্রথম) কলিঙ্গ নগরে 

গঙ্গাবংশীয় নরপতির! দীর্ঘকাল রাজত্ব 

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের ধার! 

বাহিক ই'তহাম পাওয়। দু্ষর। চিকা- 

কুল নামক স্থানে প্রাপ্ত একখান। তার 
শাসন দৃষ্টে জান! যায়, অনন্ত বন্দীর 

পুত্র দেবেন্দ্র বন্মা ৩০০ শত ব্রাহ্গণকে 

তুমি দান করিয়াছিলেন। 

দেবেজ্ বর্মা-_(দ্বিতীয়) কলিঙ্গপতি 
দ্বিতীয় গুণার্ণবের পুত্র। তিনি ৯২৪ 
--৯৩৬ স্বীঃ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 

দ্বেবেজ্দ্র বর্ঘমা-- (তৃতীয়) তিনি কলিগ 
পতি রাজেন্দ্র বন্দার পুত্র। তিনি 

৯৯৫ শ্রী: অবে যে ভূমি দান করেন 

সেই তাত্র শাসন ঠেকলির রাজার 
নিকট আছে। তীহ্ার পুত্রের নামও 

রাজেন্দ্র বন্ধ, তৃতীয় । 

দেবের বর্ধ[--(চতুর্থ) তিনিও কলি- 

জের খাধিপত্ি ছিলেদ। তীঁছার পুনের 
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নাম সতাবন্্।। সম্ভবতঃ তিনি ১০৮৩ 

শ্রীঃ অবে রাজত্ব করিয়া ছলেন। 

দেবেজ্দ্র বোধি-_তিনি গ্রপিদ্ধ দার্শ 
নিক পণ্ডিত ধরন্মকীর্তির সমসাময়িক 

ছিলেন (৬৫০ শ্রীঃ)। ধর্মকীর্তি প্রমাণ 

বার্তিক নামে একথান! দার্শনিক গ্রন্থ 

রচনা করেন। দেবেন্ত্র বোধি “প্রমাণ 

বার্তিক পঞ্জিকা নামে তাহার এক টাকা 

রচনা করেন। কথিত আছে প্রথম 

বারে টীকা লিখিয়! ধর্মনকীর্তিকে 

দেখাইলে, তিনি ইহ! নষ্ট কয়েন। 

দ্বিতীয্নবারে দেখাইলেও তিনি ইহ! নষ্ট 

করিয়া আবার লিখিতে আদেশ করেন। 

তৃতীয়বারের লিখিত টীক1 ধর্ম কীর্তির 

অনুমোদিত হয়। 

দেবেশ্বয়--আ'সামের অন্তর্গত কাম- 

রূপে শক সংবতের প্রথমভাঁগে তিনি 

রাজা ছিলেন। যোঁগিনী তন্ত্রে তাহার 

বিষপ্ধ উল্লিখিত আছে। তিনি শৃক্র 
জাঁতীম্ম ছিলেন। 

দেবেশ্বর--(২) তিনি একজন আযুবেরদ 

শান্ত্রবেত্| | তাহার রচিত কবিকল্পলত। 

একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 

দেবেশ উপাধ্যায়--তিনি একজন 

আহুর্বেদ শাস্ত্রবেন্তা । তাহার রচিত 

গ্রন্থের নাম শ্রীবিধাস। 

দেলীর খা-সম্তরট আওরঙ্গজীবের 
এফন্গন বিখাত সেনাপতি । সম্রাটের 

পুত্র আকবর বিদ্রোহী হইয়া! মিবারের 
রাঁণ। জয়সিংহের , সাহাধ্য প্রার্থন! 

ভারতীয়-এতিহাজিক দৈবকীনল্দন 

করিলেন। জরমিংহহ আকবরকে মাশ্রয় 

দিয়াছিলেন। পরে আকবর পলাইয়। 

দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং তথা 

হইতে পারন্তে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। আরঙ্গজীব রাজপুতদিগকে পরাস্ত 
করিতে যাইয়া, তাঁহাদের বাঞ্জয 
আক্রমণ করেন কিন্ত দুইবার পরাস্ত 

হন। এদিকে দাক্ষিণাতো মহারাট্রীরাও 

দিন দিন প্রবল হইতেছিল। এইসব 

চিন্তা করিয়া আওরঙ্গদীব রাঁজপুতদের 
সহিত সন্ধি করিলেন। এহ সন্ধিও 

দেলীরখার অধীনস্থ সেনাপতি বিকানীর 

রাজ শ্তামসিংহের বুদ্ধি কৌশলে সম্পন্ন 
হইয়াছিল। দেলীরখ1ও এই সন্ধির জন্ত 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৬৮১ব্বীঃ)। 

দেলাওর খতিব--একজন দরবেশ । 

তিনি শ্রীহট্র বিখ্যাত দরবেশ হজরত 

শাহ জাগাল এমনির অন্ততম অন্থগত 

শিষ) ছিলেন। র 

দেশান--তিনি পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ 

পিংহের পিতামহী ও চরৎ পিংহের স্ত্রী. 
রণজিৎ সিংহ দেখ। 
দৈবকীনন্দন দ্াস-__তিনি বাঙ্গাল! 
ভাষায় বৈষ্ণব বন্দনা, ও সংস্ক ত ভাষায় 

£বৈষ্ববাভিধাঁন' রচন। করেন। তিনি 

চিতন্য মহাপ্রভুর সমকালবন্তী ছিলেন। 
এই ব্রাঙ্ষণ যুবক প্রথমে অতিশয় বৈষ্ণব 

বিদ্বেষী ছিলেন। শ্রীবাস পঞ্ডিতের 
নিকট তিনি একটী গুরুতর অপরাধ 
করিয়াছিলেন । কথিত আছে, সেই 



'দোদ্দয়াচার্ধা 

অপরাধে তিনি কুষ্ঠয়োগগ্রন্ত হইয়! 
মহাপ্রভুর শরণাপর হন। মহাপ্রভু 

তাহাকে বান পঙ্ডিতের নিকট ক্ষম] 

প্রার্থী হইতে বলেন। দৈবকীনন্দন 

জ্ীবাসের নিকট গম! প্রার্থনা করিলে, 
তিনি তাহাকে ক্ষমা করিঘ] নিও্যা* 

নঙগের প্রিয় পার্ধদ পুরুষোত্বম' কবি" 

রাজের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলেন 

এবং বৈধঃব বন্দনা রচন1 করিতে আদেশ 
করেন। কথিত আছে বৈষ্ণব বন্দনা 

রটনা! করিয়া, তিনি, রোগ মুক্ত হন। 

তাঁহার বৈষব বন্দন।য় মহাপ্রভুর সম- 
কালবর্তী বহু বৈষ্ণবের বন্দনা আছে । 
তাহার জন্মস্থান হালীসহর | 

দোদ্গয়াচার্য্য--তিনি বিশিষ্ঠাছৈত- 
বাদী দার্শনিক পণ্ডিত। তাহার রচিত 

গ্রন্থের নাম চগ্ুমীরুত”। তাহার জন্ম 

স্থান শোলিজ্ঘর। ঠিনি গ্রীনিবান 

আচাধ্যের শিষ্ত ছিলেন। তিনি যোড়শ 

থীঃ শতকে বর্তমান ছিলেন। 

দোবর! পাথর--১৮২৭ হীঃ আবে 
ময়মনসিংহ ভিলার সেরপুর অঞ্চলে 

প্রজ] বিজ্রোহ হয়। দোব্রা পাথর 
সেই বিদ্রোহের অগ্ভতম নেতা ছিল। 

জানকু পাঁখর দেখ। 
দোত্তআলী-- আর্টের নবাব। 
দিল্লীর সম্রাটের অধীনে দায়ুদ খ। আর্ক, 
টের নবাব ছিলেন। ১৭১৯ ত্রীঃ অকে 
তিনি দিল্লীতে গমন করিতে আদিষ্ট 
হনা' তখন তিনি সাদতৃষ্ন। লামক 

জীবনীণকোঁষ ৯৭৬ 

এক ব্যক্কিকে তাহার প্রতিনিধির কাজ 

করিবার জন্ত আর্কটে রাখিয়া! যান। 

সাদতুল্লা নবাবী পদে ২২ বৎসর ছিলেন। 
তাহার পরলো কগমনের পরে তাহার 

ভরাতুম্প,ত্র দোস্ত আলী কর্ণাটের নবাব 
হইগ়্াছিলেন € ১৭৩২ শ্রীঃ)। এই পদ 

গ্রহণ করিবার সময় তাহার মনিব 

নিজামের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। 

নিজাম এই সময়ে বাজীরাও পেশোয়ার 

সহিত যুদ্ধে ব্যাণ্ড ছিলেন বলিয়া, এই- 

দিকে মনোষোগ দিতে পারেন নাই। 

দোস্ত আলীর ছুই কন্তা ছিল। একটার 

সহিত তাঁহার ভ্রাতুপ্পুত্র মুর্তদ] আলীর 

ও অপরচীর সহিত চাদ সাহেবের বিবাহ 

হয়। দোস্ত আলীর জামাত! চাদ 

সাঁছেব বিশ্বাস ঘাতকতাপুর্ববক ব্রিচিন- 

পল্লী অধিকার করেন। ইহার পরেই 
রঘুজী ভৌস্লে তাহার রান আক্রমণ 

করেন। যুদ্ধে দোস্ত আলী পরাজিত 

ও নিহত হন এবং তাহার পুত্র সফদর 

আলী এক কোটী টাঁকা ক্ষতিপূরণ 

দিতে বাধ্য হন। পিতার মৃত্যুর পরে 

তিনিই কর্ণাটেক়্ নবাব হইযাছিলেন। 

দোস্ত মোস্ছাম্মদ--তিনি আফগানি- 

স্থানের অধিপতি । লর্ড অকৃল্যাণ্ের 

শাসন কাপে (১৮৩৬--১৮৪২ খ্রীঃ) 

আফগানিস্থানের নিংহাসন লইয়া শাহ্ 
সুজ! ( আহাম্মদ শাহ দুরাণীর পৌত্র ) 
ও সর্দার দোস্ত মোহাম্মদের বিবাদ 

সংঘটিত হয়। ১৮২৬ তরী; জনে শাহ 



৯৭৭ 

সুজাকে বিতাড়িত করিয়। দোস্ত 

মোহাম্মদ কাবুল অধিকার কবেন। 

শাহ সুজ! ইংরেজদের বন্ধু ছিলেন। 

সেজন্ত তিনি লুধিয়ানায় আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ অবে অক্ল্যাও 

দোস্ত মোহাম্মদের সহিত মিত্রত। স্থাপন 

করিবার জন্য কাবুলে দুত ৫্ররণ 

করেন। এইথানে একটুকু পুর্বাবস্থা 

বর্ণন। কর। অবশ্তক। এই সময়ে এসিয়ায় 

রূশিয়্ার সআাট রাজ্য বিস্তার করিতে 

করিতে আফগানিস্তানের সীমায় আতিয়। 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। আফগান অধি- 

পিকে হস্তগত করিয়া,রসরাঞ্জ ভারত- 

বর্ষে পাছে গোলযোগের স্ঠি করেন, এই 

আশঙ্কা করিয়া, ইংরেজ সরকার আফ- 

গানাধিপতির সহিত পুর্বেই মন্ধি স্থত্রে 
আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। লর্ড 
অকৃল্যাণ্ডের প্রস্তাবে আমীর দোস্ত 

মোহাম্মদ সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া, 

পেশোফার প্রদেশ দাবী করিলেন। এই 

পেশোয়ার প্রদেশ তখন পাঞ্জাৰকেশরী 

রণজিৎ পিংহের রাজ্যভুক্ত । বছ পূর্বে 
আফগানদিগকে পরাস্ত করিয়৷ রণজিৎ 

সিংহ ইহ। স্বীর রাজ্য ভুক্ত করিয়াছেন। 

স্থততরাং এই প্রার্থনা পূরণের কোন 

সম্ভাবনাই ছিল না। ইংরেজ এই 
অন্থায় আবদার রক্ষার জন্ত রগজ্জিৎ 

নিংহের সহিত বিবাদ করিতে অসম্মত 

হইলেন, সুতরাং সন্ধির প্রস্তাব বিফল 
হুইল। এদিকে আমীর দোস্ত মোহাম্মদ 

১২৩--১২৪ 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক দোস্ত মোছাল্জদ 

রুদরাজদূতকে কাবুলে সাদরে অভ্যর্থন 

করিলেন। 'জর্ড অকৃল্যাণ্ড বিবেচনা 
করিলেন, আফগানিস্থানের জামীর 

ইংরেজের বন্ধু না হইলে, ইংরেজের 

অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। সুতরাং 

পলায়িত শাহ স্থজাকেই আফগানি- 
স্বানের সিংহাসনে বসাইতে তিনি কৃত 

সঙ্কর্প হইলেন ৷ বিশেষতঃ শাহ সুজাই 

আফগানিস্কানের যথার্থ অধিকারী। 

এই সঙ্কঙ্প করিরা তিনি ১৮৩৯ খ্রীঃ 
অবে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণ। 

করিলেন। একদল ইংরেজ সেন। সিন্ধু 

নদ পার হুইয়া, বোলান গিরিবজ্মের 
মধ্য দিঘ্। বেলুচিগ্থানের পথে, কান্দা- 

হারের দিকে যাত্রা করিল। তাহার! 

অচিরে কান্দাহার ও গজনী অধিকার 

করিল। দোস্ত মোহাম্মদ বোখারায় 

পলায়ন করিলেন এবং শাহ স্থজা আফ- 

গানিস্থানের দিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হই-. 

লেন। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ 

সার উইলিয়াম মযাকনটন(1£ ডা1]1191 

[7%) 119029817697) আফগানিস্থানে 

রহিলেন। পরবৎ্মর দোস্ত মোহাম্মদ 

আত্ম সমর্পণ করেন এবং ভারতবর্ষে 

আনীত হন। আফগানিস্থানে দশ 

হাজার নৈন্ত রাখিয়া লর্ড অক্ল্যাণ্ড, 

বাকী সৈন্ত ফিরাইয়। আনেন। ১৮৪১ 

প্রঃ অন্যে আফগানিস্থানে আবার 

বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই বিদ্রো- 
হেরু নেত1 হইলেন দোস্ত মোহাম্মদের 



দোস্ত মোহাল্জদ 

পুত্র আকবর খ!। তিনি ম্বহন্তে 

ম্যাকনটন সাহেবকে বিশ্বাসধাতকত! 

পূর্বক হত্য/ করেন। ইংরেজ সৈন্ত 
নিরাশ হইয়া! ১৮৪২ খ্রীঃ অব্ের জানু- 
রারী মাসে কাবুল হইতে ফিরিবার 

পথে, খাইবার গিরি বর্মের মধ্যে 

আফগান সৈশ্ঠ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। 
বছ ইংরেজ সৈন্ত নিহত ও কতক বন্দী 

হইল। ডাক্তর র।াইভল্ নামক একজন 

সেনাপতি মাত্র ১২* জন অন্ুচরের 

সহিত আহত ও ক্লান্ত অবস্থায় জালাল।- 

বাদে পৌছিয়া জেনারেল সেলকে এই 

শোচনীয় সংবাদ দিলেন। 
১৮৪২ খ্রীঃ অবে লর্ড অকৃল্যাণ্ড 

চলিয়া গেলেন। লর্ড এলেনবরা ( 1010 

ঢ01190190:00)) )বড়লাট হুইয়! আসি- 

লেন। তিনি অপমানের প্রতিশোধ লইতে 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি জেনারেল 
*টের ভধীনে একদল সৈন্য কান্দাহারে, 

এবং জেনারেগ সেলের অধীনে একদল 

সৈশ্ত জালালাবাদে প্রেরণ করিলেন এবং 

জেনারেল পোলক খাইবার গিরি বন্মের 
মধ্য দিয়া একদল সৈম্ক সহ কাবুলে 
উপস্থিত হইলেন। আকবর খার সহিত 
যুদ্ধ সংঘটিত 'হইল। তিনি পরাজিত 
হইলেন। ইংরেজের! কাবুল বাজার 
পুড়াইয়া। দিলেন । 

১৮৪১ রঃ অন্যে ইংরেজের! কাবুল 

হইতে চলিয়! আসার পরেই শাহ সুজ! 
নিহ্্ হ্ইন্নাছিলেন। সুতরাং এক্গণ 

জীবনীকোবৰ ৯৭৮ 

কাবুলে দোস্ত মোহান্মদকেই ইংরেশেয়া 
পুনরায় স্থাপন করিলেন। লর্ড এলেনৰর! 

আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে 

হস্তক্ষেপে কর। সমীচীন বলির়। মনে 

কারলেন না। দোস্ত মোহাম্মদ অতঃ- 

পর ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দ পধ্যস্ত নিয়াপদে 

রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন 

করিলেন। তৎপরে শের আলী 

আফগানিস্থানের আমীর হুইয়াছিলেন। 
দোস্তমোহাম্মদ খ1তিনি আলী- 
বন্ধী খা ও সিরাজন্দৌলার সময়ে এক 
জন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সওকত 

এজ তাহারই ভূত্যের গুলির জাঘাতে 

সমর ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন। 

দৌলত উজির-_- ইহার প্রকৃত নাম 

বহরাম। তাহার জন্স্থান চট্টগ্রাম | 

লয়লা-মজন্ু নামক বিয়োগান্ত কাব্য 

তাহারই রচিত। চট্টগ্রামের অধিপতি 

নিজাম শাহ তাহাকে দৌলত উজির 

উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। 

দৌলত কাজী_তাহার জনস্থান চ্ট- 
গ্রাম । ১৫৮০ খ্রীঃ অবে তিনি বিদ্য- 

মান ছিলেন। তাহার রচিত “সতী 

ময়ন।” ও “লোর চন্দ্রাণী, নামক কাব্য" 

তবয় অতি প্রসিদ্ধ। আরাকানের রাজার 

প্রধান মন্ত্রী আসরফ খ! লস্কর উজ্জিরের 

আদেশে তিনি লোর চন্ত্রানী কাব্য রচন। 

করেন। এই গ্রন্থ ছুই ভাগে বিভক্ত । 

প্রথম অংশে গোহারী দেশের রাজ! 

লোর ও তাহার ছিতীয়। সহ্বী চঞ্জানীর 
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বিবরণ, দ্বিতীয় অংশে লোর রাজার 

গ্রথমা মহ্ষী মোহর দেশের রাজ- 

কুমারী সতী ময়নামতী ও তাহার রূপে 

মুগ্ধ বণিক পুত্র ছাতনের বিবরণ বর্ণিত 

হইয়াছে । কৰি দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণ 

করিষার পূর্বেই পরলোক গমন করেন। 

কবি আলাওল পরে ইহ! সম্পন্ন করেন। 

দৌলত খী- দিল্লীর সম্রাট সেকেন্দর 

লোদী পরলোক গমন করিলে, তাহার 

জোন পুত্র ইব্রাহিম লোদী (১৫১৬-- 

১৫২৬ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ 

করেন । তিনি অতি ছূর্বল শাসনকর্ত। 

ছিলেন। তাহার সময়ে প্রাদেশিক 

শাসনকর্তারা সকলেই স্বাধীনত৷ 
অবলম্বন করেল। পঞ্জাবের শাননকর্ত। 

দৌলত খা! স্বাধীন হইলেন। ইত্রা- 

হিমের পিতৃব্য আলম খঁ।, তাহার ভয়ে 

কাবুলে বাবরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, 

তীহাকে ভারতবর্ষ জয় করিতে উত্তে- 

জিত করেন। এদিকে লাহোরের 

দৌলত খাও বাবরের সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। বাবর এই উৎকৃষ্ট সুধোগ 

পরিত্যাগ করিলেন ন'। তিনি অনতি 

বিলগ্বে পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়! ব্ধি- 
কার করিয়া আলম খাঁকে তাহার 

শাসনকর্তা করিলেন। দৌলত খ! 
মনে করিয়াছিলেন, বাবর তাহাকেই 
পাঞ্জাবের শাসনকর্তার পদে নিষুক্ত 
করিবেন কিন্তু তাহা ন। করায় অতিমাত্র 

কুপ্ধ হইলেন এবং বাবর সেই প্রদেশ 

ভারভীয়-এঁতিহাজিক দৌনত খা. 

পরিত্যাগ করিবা মাত্র দৌলত .খা, 
আলম খাঁকে বিতাড়িত করিয়া! রান 
অধিকার করিলেন! আলম খ'! 

কাবুলে বাবরের নিকট উপস্থিত হুই- 

লেন। বাবর ইহার প্রতীকারার্থ 
১৫২৬ শ্রী: অবে নসৈন্তে আবার পঞ্জাবে 

উপস্থিত হইলেন। দৌলত্ত খাঁকে 
নম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন এবং 
পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে 
পরাস্ত করিয়৷ দিলীর সিংহানন অধি* 

কার করিলেন। 

এই দৌলত খঁ। একবার যোধপুর- 
পতি রাণ! গাঙ্গের হস্তে বিশেষরূপে 

পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৫১৬ খ্রীঃ 
অব শুরজমলের মৃত্যুর পরে তাহার 
জোন্ঠ পুত্র গাঙ্গ পিংহাসনে আরোহণ 

করেন কিন্তু তাহার পিতৃব্য শাগ সিংহ1- 

সন অধিকার করিতে অভিলাধী হইয়! 
দৌলত খাঁর শরণাপন্ন হন। দৌলত 
থ! এই সুযোগে রাজপুতানায় স্বীয় 
অধিকার বিস্তারে অভিলাধী হন। 

কিন্তু গাঙ্গের সহিত সমরে তাহার দর্প 

চর্ণ হয়। 

দৌলত থা লোদী--তিনি একজন 
আফগান । নান প্রকার অবস্থ! 

বিপর্যয়ের পরে অবশেষে তিনি সুলতান 

মামু তোগলকের সাহায্যে বিশেষ 

উন্নতি লাভ করেন এবং “আজিজ মুমা- 
লিক+ উপাধি প্রাপ্ত হন । ন্থলতান 

মামুদ তোগলকের মৃত্যুর পরে বাজ্যেন্ধ 
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সন্্ান্ত লোকের! তাঁহাকেই ১৪১৩ রী: | মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন 
অফে, দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করেন। 
পর বৎসর মুলতানের শাসনকর্তা খিজির 

খা দিল্লী আক্রমণ পূর্বক তাহাকে 
পরাস্ত . করিয়া বন্দী করেন এবং 

ফিরোঞ্াবাদের ছুর্গে আবদ্ধ করিয়া 

রাখেন। হই মান পরে বন্দী দশায়ই 
১৪১৪ থ্রী; অব তাহার মৃত্যু হয়। 

দৌলত খা! লোন্দী, শাহ খৈল-_ 
তিনি মির্ভ। আর্জিজ কোকা, মিরজ। 
আবহুল রহিম খা খান থানান এবং 

রাজকুমার দানিয়ালের অধীনে কাজ 
করিয়াছিলেন। তিনি ছুই হাজারী 
সেলাপতি ছিলেন। ১৬০ খ্রাঃ শতকে 

তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র বিব্রোহী 
খ। জাহান লোদী সম্রাট জাহাঙ্গীরের 

মময়ে বিদ্রোহী হইর! ১৬৩১ খ্রীঃ শতকে 

সপুত্র নিহত হন । 

দৌলতরাও সিদ্ধিয়া--১৭৯৪ শ্রী 
অবে মাধোজী নিদ্ধিয়ার মৃত্যুর পরে 

তিনি সিংহালন লাভ করেন। তুকাজী 
নামে মাধোজীর এক ভাই ছিল। ১৭৬১ 

শ্রীঃ অব্ধে পাণিপথ যুদ্ধে তিনি সমরাঙগনে 
শয়ন করেন। তাহার কেদারজী, রাও- 

লাজী ও আনদরও নামে তিন পুত্র 

ছিল। তন্মধ্যে আনদারাও এর পুত্র 
এই দৌলতরাওকে মাধোজী সিদ্ধি 
পোল্/পুঞ্জরূপে গ্রহণ করেন। দৌলত- 

রাঁও ছাটকের কল্তাকে বিবাহ কয়েন। 
মাধোজীয় মৃত্যু সময়ে দৌলতরাও 

১৮** সালে পেশোয়ার বিখ্যাত মন্ত্র 

নানা ফড়নবিশের মৃত্যু হয়। ইছার পর 

হইতেই মারাঠ। জাতির ছর্দিন আরক্ 

হইল। মারাঠি] রাজ্য অন্তর্বিপ্রোহ ও 

নায়কগণের ফড়যন্ত্রের ফলে অত্যন্ত 

শোচনীয় অবস্থান্ন উপনীত ভইয়াছিল। 
যশোবন্তরাও হোঁলকার, ১৮৭২ খ্রীঃ 

অব পুণার নিকটে একটি যুদ্ধে, 
পেশোয়! ও পিদ্ধিয়ার মিলিত সৈন্য 

দলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। পেশোয়! 

পলায়নপূর্ব্বক ব্রিটিশের আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন। ততৎকালের বড়লাঁট ওয়ে- 

লেসলী তাহাকে সাদরে গ্রহণ করি- 

লেন । ১৮০২ ত্রীঃ অন্দে বেসিনের 

সন্ধি সাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির ফলে 

পেশোয়! ব্রিটিশের অধীনত। মূলক 
মিত্রতা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। 

১৮০৩ সালে পেশোয়া ইংরেজের 
নাহায্যে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 
অন্তন্ত নায়কগণ এই সদ্ধিতে সম্মত 

হইলেন না। পেশোয়! দ্বিতীয় বজী- 

রাও কিন্ত শেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন 
এবং সন্ধি ভঙ্গ করিবার কেবল সুযোগ 

অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই সময়ে 
যদি মারাঠা নায়কগণ মিলিতে পারি- 
তেন,তবে ভারতের ইতিহাস অন্ত রকম 
হইত। কিন্ত হঃখের বিষন্ন তাঁহাদের 
পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ছিল। 
হোলকার, সিদ্ধি ও তোসবেকে 
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বিশ্বাম করিতেন না৷ বলিয়া, দুরে সরিয় 
রহিলেন। ওয়েলেসলী সিন্ধিয়ায় অভি- 
গ্রায়ে সদ্ধিহান হইয়া তাহার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণ। করিলেন। পিৰ্ধিয়! পরাঞ্জিত 

হইয়া ১৮৯৩ সালে সন্ধি করিতে বাধ্য 
হইলেন এবং অধীনতা মূলক মিত্রতা 
স্বীকার করিলেন। ভে সলেরও অবস্থ। 

তদন্নরূপ হইল । দৌলতরাও পি্দিয়া 

কতক রাজ্য ও ইংরেজকে ছাড়ি দিতে 

বাধ্য হইলেন। ১৮১৭ শ্রী; অবে 

পিগারী যুদ্ধে দৌল্তরাও ইংরেজের 

বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। দৌলত" 

রাও অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, তাহার 

মহিষী বৈজাবাই জনকজী নামক একটি 

বালককে পোস্পুত্র গ্রহণ করেন। 

এই বালক বৈজাবাই এর দৌহিত্রীকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন । ১৮২৭ খ্রীঃ অবে 

দৌলতরাও পরলোক গমন করিলে, 

জনকজীরাও সিংহাসন লাভ করেল। 

দে'লতরাঁওএর সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর 

রাজত্বকালে, ভারত ইতিহাসের অনেক 

ঘটন। সংঘটিত হয়। বলিতে গেলে 

ভারতে ইংরেজ প্রভৃত্ব এই সময়েই 

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। 

দৌলী--একজন দিদ্ধচাধ্য। গোরক্ষ. 
লাখ দেখ। 

দ্বারকাদাস চৌধুরী--তিনি ১৬৫৩ 

১৬৬১ শ্রী: অব পর্য্যন্ত হিজিলির 

তাঁজ খ। মসনদ-ই আলার বংশীয়দের 

রাজদ্ব ' কর্মচারী ছিলেন। বাঁছাহুর 

ভারতীয়-এতিহা সিক দ্বার়কানাথ 

খ। ধৃত হুইয়! ১৬৬১ এীঃ অয ঢাকান্র 

নীত হইলে হিজলী রাজ্য. ছুই ভাগে 

বিভক্ত হয়। ওম্মধ্যে মাজল। মুটার 
রাজস্ব আদায়ের ভার তাহার উপর 

প্রদত্ত হয়। তাহার বংশ্ধুরের। পরে 

মাজন! মুটার জমিদার হন। তাজ খ। 

মসনদ-ই-আল। ও বাহাছুর খা! দেখ। 

দবারকানাথ অধিকারী তাহার জন্ম- 
স্বান নদীয়া! জেলার অন্তর্গত গোস্বায়ী 

দুর্গাপুর । "সুধীর রঞ্জন নামক কাব্য 

পুদ্কক তাহার রচিত। তিনি, কবি 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত প্রতাকর পত্রি- 
কানন কবিত! লিখিতেন। তিনি বখন 

কষ্ণনগর কলেছে অধ্যয়ন করিতেন, 

সেই সময়ে দীনবন্ধু মিত্র হিন্দু কলেজে 
এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী 
কলেজে অধ্যন্ন করিতেন। তীহার৷ 

তিনজনেই এঞাভাকর পত্রিকায় কবিত৷ 

লিখিতেন। একবার স্বারকানাথ 'বুনে। 
কৰি” নাম গ্রহণ করিয়! বঙ্কিম ও দীন. 

বন্ধুকে উপলক্ষ্য করিয়া “সরম্বতীর 

মোহিনী বেশ ধারণ নামক কবিতা 
প্রকাশ করেন। ইহাতে তাদের 

মধ্যে কবিতার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। “কালে- 

জীয় কবিত। যুদ্ধ” নামে তাহাদের 

কবিত। প্রভাকর পত্রিকায় এক বৎসর 
গ্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল কবিতা 
পাঠ করিয়৷ রংপুরের অন্তর্গত কুগ্ির 

জমিদার কালীচন্ত রাঁয় চৌধুরী মহাশয় 
ঘ্বারকানাথকে পঞ্চাশ টাক! পুরষ্কার 



গ্রদাদ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় 
দ্বারফানাথের অনুমত্যনুসারে সেই 
টাক1 ভিনজনের - মধ্যে ভাগ করিয়া 

দিয়। কবিতা যুদ্ধ ধন্ধ করিয়া দেন। 
বড়ই ছুঃখের বিষয় দ্বারকানাথ অল্লামু 

'হইয়াছিলেন। 

দ্বারকানাথ গঙ্লোপাধ্যায়-- প্রসিদ্ধ 

বাঙ্গাণপী দেশকন্মী। নারী শিক্ষা- 

'বিস্তারের জন্ত ধাহার! বিশেষভাবে চেষ্ট! 

করিয়াছিলেন, দ্বারকানাথ তাহাদের 

মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। 

১২৫১ বঙ্গাব্দের ৯ই বৈশাখ (১৮৪৫ 

সী; এগ্রিল ) ঢাক! জিলার বিক্রমপুরের 
অন্তর্গত মাগুরখণ্ড গ্রামে এক গ্রসিদ্ধ 

কুলীন ত্রাঙ্মণবংশে তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতার লাম কষ্প্রাণ গঙ্গো- 

পাধ্যার়।  দ্বারকানাথের মাতা ও 

পিতা পরছঃখকাতরতা, 'ধর্্ান্ছরাগ ও 

দৃঢ়চিতততার জগ্ঘ সকলের নিকট আদৃত 

হইতেন। দ্বারকানাথও মাতাপিতার 

সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। 

গ্রাম্য পাঠশালায় কিছু শিক্ষা লাভ 

করিবার পর তিনি ইংরেজি শিক্ষার ভন্য 

পিতার কর্ণাস্থব ফরিদপুরে গমন করেন। 
(কিন্তু শারীরিক জন্ুস্থতার জন্য তাহারে 

'স্থগ্রামে প্রত্যাবর্তন ঝরিতে হয় । পরে 
' ফালীগাড়া গ্রামের বিস্তালয় হইতে তিনি 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। কিন্তু উত্তীর্প 
'হইড়ে পারেন নাইি। দারিগ্র্য বশতঃ 
বিস্তালয়ের শিক্ষা লাভ আর তাহার হয় 

৯৮২ 

নাই। দ্বারকানাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ 

করেন, তখন যে নকল কুপ্রথ। সমাজ- 

জীবনকে ব্যাধিগ্রন্ত করিত, তাহাদের 
মধ্যে কুলীন কন্তদিগকে বধ কর! 

একটি। মাত্র সতের বৎসর বয়সে 

দ্বারকানাথ জানিতে পারিলেন যে, 

তাহাদের গ্রামের একটি কুলীন কন্ঠাকে 
বধ কর! হইয়াছে। এই সংবাদে তিনি 
অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং অনুসন্ধানে 
জানিতে পারিলেন যে এইভাবে কুলীন 

কন্তা বধ আরও হইন়! থাকে । দ্বারক1- 
নাথ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং 

তখন হইতেই এই ভয়াব কুপ্রথ 

কিভাবে দুর কর! যায়, তাহার উপারর 

চিন্তনে নিরত হইলেন। 

ছাত্রজীবন পরিত্যাগ করিয়া! তিনি 

বিস্তালয়ের শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ 

করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অবে লোনসিং 

গ্রামে অবস্থানকালে তিনি “অবলা 

বান্ধব+ নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিক। 

বাহির করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার 

দিনে নারীজাতির ছুঃখ হুর্ণীতি মোঁচনের 

জন্ত এইভাবে সংবাদ পত্রিক। গ্রকাশের 

কথ। একরপ স্বপ্রের বিষয় ছিল। 

নারীর সত্বাধিকার প্রতিপন্ন করিধা 

প্রতি সংখ্যায় উদ্দীপনাময়ী ভাষায় 

প্রবন্ধ প্রকাশ হইতে লাগিল। এস্থলে 

উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্েও তখন নারী 

জাতির উন্নতি বিধায়ক আন্বোলন মাত্র 
জারগ্ত হইয়াছে । বিশ্ব ছারফাদাথ 



৯৮৩ 

তাহার প্রবন্ধাবলীতে আরও বেশী 
উন্নত ও প্রগতিশীলতার প্রচার করিয়! 

দেশে এক নবজাগরণের স্থটি করিলেন। 
এক ক্ষুদ্র পল্লী গ্রাম হইতে প্রকাশিত 

অবলাবান্ধব বাঙ্গাল৷ দেশের প্রধান 

প্রধান সহরে শিক্ষিত সমাজে তুমুল 

আন্দোলন উপস্থিত করিল । পলীগ্রাম 

হইতে নিয়মিতভাবে পত্বিক! প্রকাশ 

করার পক্ষে অনেক বাধা ছিল, সেই 

জন্য হিতৈষীবন্ধুগণের পরামর্শে তিনি 

প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় কলিকাতায় 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১৮৭০ খ্রীঃ)। 

কলিকাতায় আনিবার পর অবলাবান্ধৰ 

চার বৎসর চলিয়াছিল। পৰ্রিকা 

ত্রবে প্রায় সমুদয় কাঞ্জই একেলা 

তাহাকেই করিতে হইত এবং অনেক 
সময়ে অনাহারে অনিদ্রার কাটাইতে 

হইত। 
কলিকাতায় দ্বারকানাথ, শিবনাথ 

শাস্ত্রী; আনন্দমোহন বনু, হূর্গামোহন 

দাস, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ( দেশ- 

সেবিক! সরোৌজিনী নাইডুর পিত1) 
প্রভৃতি ব্রদ্ধ সমাজের উৎসাহী যুবক- 
গণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাহারাই 

দবারকানাথের সকল প্রকার সংকার্যের 

পরম সহায় হইয়াছিলেন। এইভাবে 
ধীরে ধীরে ছ্বারকানাথ ব্রাঙ্ষনমাজে 

গ্রবেশ করেন। কলিকাতার স্থায় 

টাকাঁতেও তখন কতিপয় উৎসাহী ধুবক 

ঘান্াবিধ সমাঞ সংস্কার সূলক কার্ধে। 

বিশেষতঃ বাল্যবিবাহ নিরোধ, স্ত্রী- 

শিক্ষার প্রচলন ও অনহায়! কুলীন 
কন্তাগণের উদ্ধার সাধন, এই সকল 
কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্বোক্ত 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবকান্ত 

চট্টোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 

শ্বশুর বরদানাথ হালদার প্রভৃতি তাহা 

দের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাহার! 

“বাল্য বিবাহ মহাপাপ, নামে পত্রিক। 

প্রকাশ করিতেন। তত্িম্ন তাহার! 

ষে সকল কুলীন কন্তার প্রাণ নাশের 
অথব। বৃদ্ধের সহিত বিবাহ হইবার 
সম্ভাবনা হইত, তীহাদ্দিগকে উদ্ধার 

করিয়। কলিকাতায় আনিতেন এবং 

দ্বারকানাথও লকল সংকাধ্যের প্রধান 

পৃষ্ঠপোষক দুর্গীমোহন দাসের সাহায্যে 

সুপাত্রের সহিত তাহাদের বিবাহ 
দিতেন। এইভাবে একটি কুলীন 
কন্ঠাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে যাইয়া 

তাহারা বিচারালয়ে অভিযুক্ত হুন। 

বিচারে তাহার! মুক্তি পাঁন এবং বিচায়- 

পতি তাহাদের সতকাধ্যান্থরাগের, জন্ত 

বশেষ প্রশংসা করেন। এই সকল 

উৎসাহী যুবক বৃন্দের সছিতও তাঁহার 
বিশেষ যোগ ছিল। 

এই সকল কাজ ভিন্ন, নারী শিক্ষা 
বিস্তারের জন্যও দ্বারকানাথ বিশেষ 

চেষ্টা করেন। যে সকল কুলীন কষ্কা 
হর্গামোছদ দাঁস প্রমুখ দেশহিতব্রতীর 
গৃছে আশ্রয় পাইতেন গ্রধানতঃ তাহা, . 



ারকা নাথ 

দের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্তই 
১৮৭৩ খ্রীঃ অবের নবেম্বর মাসে "*হিন্দ 
মহিল! বিস্তালয়” নামে একটি বিগ্ভালয় 

: স্থাপিত হয়। উহ্থার সহিত একটি 
ছাত্রী নিবানও স্থাপিত হয়। দ্বারকা- 

'নাথই এ বিগ্ালয় স্থাপনের প্রধান 
উদ্ভোগী ছিলেন। হূর্গামোহন দাস 

ও মনোমোহন ঘোষ এবিষয়ে তাহাকে 

বিশেষ ভাবে অর্থ সাহায্য করিতেন। 

"কুমারী এক্রয়েড ও কুমারী ফি্ার 

নামে হুইটি ইংরেজ মিল! প্র বিগ্ালয়ে 
শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেন। দ্বারকা- 

নাথও অন্ততম শিক্ষক হইয়াছিলেন। 

'আড়াই বৎসর পর উহা! উঠির। সায় । 
( ছুর্গামোহন দাস ৯৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্গুর ভগিনী 

ও খ্যাতনামা আনন্দমোহন বন্ুর পত্বী 

শ্বর্পপ্রভা, প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি মনো- 

' মোহন ঘোষের মাতুল কন্তা কাদঘ্িনী 

( ইনি বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম মেডি- 

কেল কলেজের ছাত্রী ছন), ছুর্গামোহন 

' দাসের কন্ত। সরল! ( দার্শনিক পণ্ডিত 

গ্রসন্নকুমীর রায়ের পত্বী) ও অবলা 

. ( বিজ্ঞানাচার্ধ) জগদীশচন্দ্রের পত্বী), 

প্রভৃতি 'বিষ্তাপয়ের প্রথম ছাত্রী 

ছিলেন৷ উক্ত বিস্তালয় উঠির। গেলে 

-১৮৭৬ঞ্রঃ অবে তিনি পুনরায় বঙ্গমহিল। 

বিস্তালগ্ন নামে আর একটি বিদ্যালয় 

স্থাপন করেন। এইবারও হুর্গামোহুন 
মাল, আনদমোহন বঙ্গ প্রভৃতি কঁহাকে 

ধ্রীবনী-কোষ ৯৮৪ 

অর্থ সাহায্য করেন। দ্বারকানাথ ভিন্ন 

ছুইটি ইংরেজ মহিলাও এই বিস্তালয়ে 

শিক্ষকতা! করিতেন। সেই সময়ে 

মেয়েদের শিক্ষার জন্ত বেখুন স্কুল ভিন্ন 

খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রচারকদের এবং কেশবচন্দ্র 

সেন কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি প্রাথ- 

মিক শ্রেণীর বিদ্ভালয় ছিল। কিন্তু এ 

সকল বিদ্যালয়ে গৃহস্থালী শিক্ষার জন্ত 
কোনও ব্যবস্থ। ছিল ন। | উচ্চ শিক্ষা 

প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালী শিক্ষ। 

দিবার জগ্ত দ্ব'রকানাথ বঙ্গ মন্িল। 

বিদ্যালয় স্থ(পন করেন এবং দিবারাত্র 

দেহ মন দিয় এঁ বিদ্যালয়ের উন্নতির 

জন্য পরিশ্রম করিতে থাকেন। বালিকা- 

দিগকে অঙ্ক, ভূগোল, স্বাস্থাতত প্রভৃতি 

শিখাইবার প্রয়োজন অন্ুতব করিয়া, 

সেই সব বিষয়ে নিজেই বাঙ্গালায় 

পুস্তক রচনা করেন। জাতীয় ভাবে 

ছাত্রীপ্দিগকে অন্ধ প্রাণিত করিবার জন্ত, 

তখন পর্য্যন্ত জাতীয় ভাবোদ্দীপক যে 

সকল সঙ্গীত রচিত হইন্নাছিল, সে 

সমুদয় সংগ্রহ করিয়া! “জাতীয় সঙ্গীত* 

নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। 

ইহাই জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহের প্রথম 
পুস্তক। 

কয়েক বৎ্পর পরে এ বিগ্ভালয়ের 

দুইটি ছাত্রী যখন প্রবেশিক। পরীক্ষা 
দিখার যোগ্যতা অর্জন করেন, তখন 

আর এক বাঁধা উপস্থিত হইল । বিশ্ব- 

বিস্কালয় তাহাদিগকে পরীক্ষা! দিবার 



৪৮৫ 

অন্থমতি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন 

না। সেই সমগ্ষে শ্রদূর ইংলগ্ডেও 

নারীদিগকে বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চ শি গর 

সুযোগ দেওয়া হইত না। সুতরাং 

এদেশে যে হইবে না, তাহাতে আর 

বিচিত্র কি। কিন্তু ্বারকানাথ নিরুগ্ভম 

হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অবি- 

রত আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। 

তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় স্থির হইল যে, 

বিশ্ববিদ্য!লয়ের পরীক্ষকগণ পূর্বেই 
একবার ছাত্রীদের যোগাতা সম্বন্ধে 

পরীক্ষা করিবেন। ঢেই পরীক্ষায় 

ছাঁত্রীগণ যোগ্য বিবেচিত হইলে তাহার। 

প্রবেশিক। পরীক্ষা দিতে পারিবেন। 

সেই ব্যবস্থানুযায়ী পূর্বেই ছাত্রীগণের 

এক পরীঞক্ষ! হইল । কৃষ্ণমোহন বন্দোযো- 
পাধ্যায় ইতিহান ও ভূগোলের এবং 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাঙ্গালার পরীক্ষা 

গ্রহণ করেন। তাহাদের পরীক্ষায় যোগ্য 
বিবেচিতা। হই ছাত্রীরা প্রবেশিক৷ 

পরীক্ষ। দিবার অনুমতি লাভ করিলেন। 

দ্বারকানাথের অপর প্রধান কীর্তি 
কলিকাতা মেডিকেল কলেজে মহিল! 

ছাত্রীর শিক্ষার অধিকার স্থাপন । 

এবিষয়েও পৃর্বের ন্যায়, বিশ্ববিষ্ভালয় ও 
শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর ঝর্ধচারীগণ 

যথেষ্ট বাধ! দিয়াছিলেন। কিন্ত ্বারকা- 

নাথের অদম্য চেষ্টায় সকল বাধাই 

দুর হুইপ্ল। গেল এবং মেডিকেল কলেজের 

দ্বার মহল! ছাত্রীদের জন্তও উন্ুক্ত 

ভারভীয়-এঁতিহ্থাসিক সবারকানাথ 

হইল। (কাদঘ্ধিনী গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫, 
৩৩ পৃঃ দ্রষ্টবা)। 

বঙ্গমহিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের 

কতিত্বে গ্রীত হইয়া বাঙ্গালার তদা- 

নীস্তন শাদনকর্ত। সার এস্লি ইডেন 

(817 49016788990 ) উহাকে 

বেখুন স্কুলের সহিত সংযুক্ত করিতে 

ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। তৎফলে ১৮৭৮ 

ব্রীঃ অন্যে উহ! বেখুন স্কুলের সহিত 

মিলিয়! যায়। 

রাজনীতিক্ষেত্রেও দ্বারকানাথের 

স্কতিত্ব কম ছিল না। এই ক্গেন্রে 
আনন্দমোহন বনু, সুরেক্্রনাথ বন্দে" 

পাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রমুখ তাহার 

নহকর্মী ছিলেন। প্রথমে ছাত্রদের 
প্রাণে দেশভক্তি ও কর্ম প্রেরণ! 

জাগাইবার জন্ত “ছাত্র মমাজজ” (৪6০. 

09106/5 45800186101) ) নামে এক 

সভা স্থাপিত হয়। কয়েক বংসর 

পরে ১৮৭৬ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই) জল. 

সাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে দেশাজ্- 

বোধ জাগ্রত করিবার জন্ত “ভারত 

সভা” (1000180 48800186107) ) প্রতি 

িত হয়! এই ভারত সভার কার্যে 

দ্বারকানাথ প্রাণ মন দিয়। পরিশ্রম 

করিতে থাকেন। ভারত সভার পক্ষ 

হইতে সুরেকন্জনাথ, ছবারকানাথ, নগেক্জ" 

নাথ চট্ট।পাধ্যায় (ত্রাক্ষ সমাজের এক- 

জন প্রচারক ) বাঙ্গাল! দেশের জিলায় 

জিলায় ঘুরিয়া বন্তুতা প্রদান করিতে 



চারকানাথ 
চপ 

' লাগিলেন। ছারকানাথের চেষ্টায় 
জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও 
বগুড়াতে ভারত সভার শাখা স্থাপিত 

হইল। এই ভাবে, ইহ!রাই প্রথম এই 
অভিনব উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে 

রাষ্্রীক চেতন! সঞ্চারের চেষ্টা করেন। 
বর্তমান সময়ে জাতীর মহাসমিতির 

অধিবেশনের সময়ে যে বিষয় নির্বাচনী 

সমিতির (891190৮ 00101019096 ) 

বৈঠক হয়, তাহার প্রবর্তনও দ্বারকা- 

নাথ প্রমুখ কতিপয় বাঙ্গালীর চেষ্টাতেই 
হয়। দ্বারকানাথ চিরদিনই স্বেচ্ছা- 
চারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়। আসিয়া" 

ছেন। কয়েকজন নেতার ঘরোয়৷ 

বৈঠকের দিদ্ধান্ত জাতীয় সিদ্ধান্ত বলিয়] 

ধরিয়৷ লওয়। গণতানস্ত্রিকতার বিরোধী । 
জাতীর মত ম্পষ্টরূপে ব্ক্ত হইতে 

পারে তখনই, যখন - প্রতিনিধিদের 

নির্ধ্ধটিত ব্যক্তিদের লইয়! বিষয় 
দির্বাচনী সত! গঠিত হইবে এবং সেই 
ভার নির্ধারণ মাধারণ সভায় বিবেচিত 

' হইয়| গৃহীত হইবে, ইহাই ছিল দ্বারকা- 
নাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের মত। 

হারকানাথের অপর এক মহৎ 
কীর্তি, আসামের চ। বাগানের ঝুলীদের 

দুর্দিশ! মোঁচনের চেষ্টা কর! | এবিষয়েও 

তিনি সর্বপ্রথম ছিলেন। ব্রাহ্গধর্শ 

প্রচারক রামকুমার বিগ্কারদত্ব ধর্ম 

গ্রচার়োদেশ্ে আসামের নানাস্থানে 
পর্যটন করিতে করিতে চ1 বাগানের 

জীবনী-কোবষ 

জানিতে পারেন। 

৯৮৬ 

কুলিদিগের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ 
তাহার নিকট 

সকল বিষয় অবগত হইয়া দ্বারকানাঁথ 
বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের জন্য, কুলি 

সাজিয়! বিভিন্ন চা-বাগানে গমন করেন 

এবং বহু তথ্য সংগ্রহপূর্বক কলি- 
কাতার “নঞীবনী নামক সাপ্তাহিক 

পত্রিকায় বাঙ্গালাতে এবং সুরেন্ত্রনাথের 

সম্পাদিত বেঙ্গলী (1011)9 73709] ) 

পত্রিকায় ইংরেজিতে। জালাময়ী ভাষায় 

কুলিদিগের প্রতি অত্যাচার কাহিনী 

গ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাঁরু 

ফলে দেশে এক তুমুল জান্দেলন আরম্ত 

হয়। ১৮৮৮ খ্রীঃ অন্ধের অক্টোবর 

মাসে ডাঃ মহেন্ত্রলাল সরকারের মভা- 

পতিত্বে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মম্মেলনের 

অধিবেশন হয়, তাহাতে আসামের 

কুলীদের অবস্থার বিবেচনা! প্রথম 

প্রস্তাবরূপে গৃহীত হয়। বিপিনচন্দ্ 

পাল এ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়। বন্থ 
যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা চা- 

বাগানের কুলীপ্রথ। উচ্ছেদের জন্ চেষ্টা 

করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করেন। 
তৎপরে শ্বারকানাথ নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

হইতে কুলীদের গ্রতি কিরূপ নির্দয় 
ব্যবহার করা হয়ঃ অগ্নিময় ভাষার 

তাহার বর্ণনা করেন। তঙ্ভিগ্ন জাতীয় 
মহাসমিতিকেও (10019 50০7091 

09087985 ) এই বিধদ্ব আন্দোলন 

করিতে অঙ্ভরোধ ফরির়। এক প্রর্জাব 
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গৃহীত হয়। প্রথম প্রথম অবস্ এবিষয়ে 

বিশেষ কিছু ফল হয়নাই। কিন্ত 

কয়েক বংসর ধরিয়। আন্দোলন চগ্লি- 

বার পর অ'সামের শাসন কর্ত1 (01019: 

00201719810129: ) সার হেনরী কটন 

(91 1767077 0০৮৮০) কুলিদিগের 

পক্ষে গুভকর আইন প্রণয়ন করেন। 

তৎফণে চুক্তি বন্ধ প্রথা (17709060160 

956910 ) উঠিয়1 যায় এবং আড়কাটি- 

দের অত্যাচারও অনেক কমিয়। যায়। 

্বারকানাথ যখন কলিকাতাস্গ 

আনিয়৷ কর্মক্ষেত্র স্থষ্টি করেন, তখনই 

তিনি ব্রাঙ্গমমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 

যুক্ত হন এবং কালক্রমে ব্রাহ্মধন্মন গ্রহণ 

করেন। ব্রাঙ্মদমাজের তিনি একজন 

উৎসাহী কর্মী ছিলেন। সাধারণ ব্রাঙ্গ- 

সমাজ গপ্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি 

একজন ছিলেন। 

দ্বারকানাথ “মুরুচীর কুটার' নামে 

একখানা উপন্তাস এবং কবিগাথা ও 

কৰিত। কুন্ম নামে ছুইখানি কবিতা 

পুস্তক প্রণয়ন করেন। উপন্তসিথানি 
মেইকাঁলে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। 

তাহার রচিত 

ন৷ জাগিলে সব ভারত ললন৷ 

এ ভারত আর জাগেনাঙজাগেনা। 

অঠএব জাগো, জাগে। গে। ভগিনী 

হও বীর জার! বীর প্রদবিনী, 
গানটি এককালে বু কে গীত হইত। 

তেঞ্জন্বী, নির্ভিক, সকল সংকার্ষ্যের 

ভারতীক্-এঁতিহাসিক স্বারকানাথ 

অনুরাগী, সত্যপরায়ণ আদর্শ চরিত্র এই 
দেশানুরাগী অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে 

১৮৯৮ শ্রী: অবের জুন মাসে (আধা? 

১৩০৫ বঙ্গাব ) দেহত্যাগ করেন। 

বারকানাথ গুপ্ত--৫১) ১২৩৭ সালের 

(১৮২৩ শ্ীঃ) ৯ই বৈশাখ যশোহর 

জিলার ইতিনা গ্রামে তাহার জন্ম হয়। 
শৈশবেই পিতা নীলমণি গুপ্ত পরলোক 

গমন করলে, মাঙা তাহাকে সঙ্গে 

করিয়। বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাচাদিয়া 

গ্রামে স্বীয় ভ্রাতা রাধানাথ সেনের 
আশ্রয়ে আগমন করেন। অতান্প- 
কাল মধ্যেই মাতাও পিতার অনুগামী 
হইলেন। বাঁলক মাসীমার গ্লেহাঞ্চলে 
আশ্রয় পাইল। প্রখ্যাত নামা গুরু- 
প্রসাদ সেন মহাশয়ের জননী তাহার 

মাসীমা ছিলেন। মাতুল রাধানাথ 
দেন মহাশয় ময়মনসিংহের প্রনিদ্ধ 
উকিল ছিলেন। তাঁহারই আশ্রয়ে 
থাকিয়া! ছ্বারকানাথের ইংরেজি ও 

বাঙ্গাল। শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপরে 

তিনি হার্ডিঞ্জ স্কুলের শিক্ষকের কার্য্যে 

নিযুক্ত হন। এই সময়ে ১২৬৪ সালে 
তাহার “হেম প্র|” নামক গণ্ত পুস্তক 
প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার ভাব 

বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাবার ন্তায় 

স্কত বছুল। অত্যল্নকাল মধ্যেই 

ইহার দ্বিতীয় সংস্ক*গ প্রকাশিত হয়। 

তৎকালীন বঙ্গ ভাষার উন্নতি বিধায়িনী 
সভা ( %62090018£ 18169756016 ০- 



্বারকানাথ 

916 ) তাহাকে এই গ্রন্থ পেখার জন্ত 

পারিতোধিক প্রদান করিয়াছিলেন। 

১২৮৬৮ সালে তীহাক্স বিক্রমোর্বশী প্রকা- 

শিত হয়। ইহ! কালিদান প্রণীত বিক্রু. 
মোর্ঝাদী নাটকের উপাখ্যান ভাগ অব- 

লত্থনে লিখিত। হার্ডিগ্ স্কুলের কন্ম 

পরিত্যাগের পর তিনি কিছুদিন কলি- 
কাত্তাঁ€ বাদ করিয়াছিলেন | সেকালে 

আদি ব্রাহ্ম সমাজ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের 

মিশন স্থান ছিল। গুপ্ত মহাশয় মেই 
দলে মিশিতেন। তাহারই ফলে তাঁহার 

রি সন্ধ্যা স্তোত্র+ নামক অমিত্রাক্ষর 

ছন্দে বিরচিত কবিত। গ্রন্থ ১২৭০ সালে 
প্রকাশিত হয়। তিনি সোম প্রকাশ, 

প্রভীকর, পরিদর্শক, মালঞ্চ প্রভৃতি পত্রে 

নিয়মিত রূপে লিখিতেন। 
দ্বারকানাথ গুগ্ত--( ২) সাধারণতঃ 

তিনি ডি; গুপ্ত নামে খ্য!ত ছিলেন। 

তিনি মেডিকেল কগেজের একজন 

পুরাতন ছাত্র । তাহার পেটেন্ট জরস্ব 
ওধধেই তাহাকে অমর করিয়াছে। 

তাহার ওধধ সাধারণতঃ ডিঃ গুধ 

নামেই পরিচিত। তিনি এই ওঁষধ 

বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন। | 
স্বারকাপাথ 'গোস্বামী-- বর্তমান 

হট [জিলার পশ্চিম উত্তরাংশ ও 
ময়মনলিংহ জিলার পুর্ন উত্তরাংশ লইয়া 
গৌড় নাম একটা রাজা ছিল। তাহার 
শেষ রাজা দিগিজ্জ দেব অপুত্রক 
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ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্বীয় 
গুক্ষ দ্বারকানাথ গোম্বামীকে রাঞ্য 

দান করিয়া! যান। দ্বারকানাথের পরে 

পরে তাহার পুত্র শ্রামন্ন্দর গোস্বামী 
রাক্গা! হইয়। শাক্তদের উপর খুব অত্যা- 

চার করিতে আরস্ত করেন। শাক্তের। 

তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব শাহ স্জার 

শরণাপন্ন হন। ম্ুজা1! গৌড় রাজ্য 
অধিকার করিয়া, শ্ঠামম্ন্দরকে 
বিতাড়িত করেন । শ্তামনুন্দর অনগ্ো- 

পায় হইয়া ঢাকা গ্িলার উথুলি গ্রামে 
বাস করিয়াছিলেন। 

দ্বারকানাথ ঠাকুর-_ কলিকাতার 
যোড়ান কোর প্রমিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও 

ব্যবসায়ী । জীবিতকালে তিনি শিক্ষিত 

বাঙ্গালী সমাজের একজন বিশিষ্ট লোক 
ছিলেন। দ্বারকানাথের পিতাঁর নাম 
রামমণি ঠাকুর । কিন্তু রামমণির 

অগ্রজ রামলোচন নিঃনস্তান ছিলেন 

বঁলয়। অন্ুজের মধ্যম পুর দ্বারকা - 

নাথকে পোষ্য গ্রহণ করেন। দ্বারকাঁ- 

নাথ ১৭৯৪ খ্রীঃ অবে জন্মগ্রহণ করেন। 

পাচ বৎসর বয়সে তিনি জ্যেষ্টতাত- 

কর্তৃক পোষ্যবূপে গৃহীত হন। 

কালগ্রথান্ুযায়ী গৃহ শিক্ষকের 

নিকট ছ্বারকানাথের শিক্ষ। লাভ হয়৷ 

তিনি ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন। প্রথমে সুপরিচিত 

শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে তিনি ইংরেজি 

শিক্ষা করেন। পরে তিনি উইলিয়াম 
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আআডামল €( 11121) 408109) নামে 

একজন ্ীষ্ ধর্মবাজকের নিকট ইংরেছি 

ভালরূপে শিক্ষা করেন। 

উত্তরাধিকার হ্ত্রে তিনি কিছু 
পৈতৃক জমিদারী প্রাপ্ত হন। পরে 

নিজের অসামান্ত ব্যবসায় বুদ্ধি বলে 

বছ লক্ষ টাক। উপার্জন করিয়া একজন 

শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছিলেন। 
যৌবনের প্রারস্তেই দ্বারকানাথ 

ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ম্যাকিপ্টন এও 

কোং 18010106051) 910 0০) নামে 

একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যবসায় প্রতি- 

ঠানের সংশ্রবে আসিয়! তাহারও 

ব্যবশায় বুদ্ধি উদ্ধদ্ধ হয় এবং এ কার- 
বারের গোমস্তারূপে রেশম ও নীল 

রপ্তানীর কাজে নিযুক্ত হন। কয়েক 

বংসরের মধ্যেই নিজে ন্বাধীনভাবে 
বাবসায় আরম্ত করেন। তিনি উক্ত 

ম্যাকিন্টন কোম্পানীর একজন অংশী- 

দারও হইয়াছিলেন। 

১৮২৩ শ্রীঃ অর্ষে তিনি চবিবশ পর- 

গণার কালেক্টর ও নিমক মহলের 
অধ্যক্ষের (8৪16 46676 ) দেওয়ান 

নিধুক্ত হন। ছয় বৎপর পরে শুক ও 

আঁবগারী বিভাগের দেওয়ানী লাভ 

করেন। এই সব কাজের মধ্যে 

থাকিয়াও জন্ভভাবে ব্যবসার করিতে 

তিনি বিরত ছিলেন না । ১৮২৯ খ্রীঃ 

অন্দে কয়েকজন ইংরেজ অংশীদার 

লইয়] তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (77107 

ভারতীয়-এঁতিহথাসিক ঘারকানাথ 

73801) প্রতিষ্। করেন। উহার পাচ 

বর পরে তিনি সরকারী চাকুরী 
ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণ ম্বাধীনভাবে 
বাবসারে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে তিনি 

কার-ঠা কুর কো ম্পা নী (06771880০19 

0০71280 ) নামে একটি সওদাগরী 

আপিন খুলেন। অতঃপর বিভিন্ন গানে 

নীল কুঠী স্থাপন করিয়া, রাঁণিগঞ্জে 
কয়গার খনি ইজারা! লইয়া, চিনির কল 

স্থাপন করিয়া তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 

ব্যবসামীরূপে গণ্য হইলেন। 

কর্মজীবনের প্রথমেই সুপ্রীম 
কোর্টের (9070:9706 0০৪) একজন 

ব্যবহারজীবী, ফা সন সাহেবের সহিত 
দ্বারকানাথের হ্বস্ততা জগ্মে এবং 

ফাগুসনের সাহায্যে তিনি আইনের 

অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। এই 
আইনজ্ঞান লাভের ফলে তিনি বাঙ্গাল! 

ও বিহারের অনেক জমিদারের আইন 

পরামর্শদাতা বা মোক্তার (78% 

48926) নিযুক্ত হইলেন। এইভাবে 
জমিদারী কাধ্যেও তাহার বিশেষ 
অভিজ্ঞত1 লাভ হয়। ব্যবগার়ে প্রভৃত 

অর্থ উপাজ্জন করিয়া তিনি বাঙ্গালা 

দেশের নানাস্থানে জমিদারী ক্রয় করিয়। 

একজন প্রধান তৃম্যধিকারীও হইয়া! 
উঠিলেন। 

দ্বারকানাথ যেরপ অজ অর্থ 

উপার্জুন করিতেন সেইরূপ ভোগবিলান 

এবং ঝনহিতকার্ধো মুক্ত হস্তে দান, 



ভীদনীধকোব 

ধািতি। কার্যো দি! জন অর্থ বায 
কিরিকেন। : ধৈষয়িফ প্রতিভার সঙ্গে 

সঙ্গে তাধার .একট। আশ্চর্য উদার 

চিন্ততা, লোঁকহিতকর কার্যে; অসাধারণ 
উৎসাহ ,ও মনননীলতা ছিল। মহা 

রাজ। রামমোহন রায়ের সহিত তাহার 

আত্তরিক প্রণয় ছিল এবং রাম্মোহনের 
সর্ধগ্রফার লোকহিতকর ও সমাজ 

স্কারমূলক কাজে তিনি রামমে!হনের 

প্রধান সহায় ছিলেন। দ্বারকানাথ 

প্রথম জীবনে নিষ্ঠাবান বৈঞ্ুব ছিলেন। 

ক্রমে বৈভব ও জীবন যাত্রার আড়ম্বর 

বৃদ্ধির সহিত তাহার পূর্বের নিষ্ঠা 
অনেক হ্রাস পায় এবং তিনি অনেক 

সামার্দিক সংস্কার পরিত্যাগ করেন। 

দেশের মকল প্রকার উন্নতিমুলক 
কাজের সহিত তাহার আন্তরিক যোগ 

ছিল। ইংরেজি শিক্ষার জন্ত হিন্দু 
কলেজ এবং পাশ্চাত্য চিকিৎন। বিদ্য! 

শিক্ষার জন্ত মেডি“কল কলেজ প্রতিষ্ঠার 

জন্ভ তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিগরেন। 

মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার 

বিতরণের সময়ে তিনি কয়েক বৎসর 

ঢুই চাঞ্জার টাক! করিয়! দান করি- 
তেন। হিন্দু ছাত্রের যাতে শব- 

ব্যবচ্ছেদ করিতে দ্বণ। বোধ না করে, 

তজ্জন্থ তিনি অনেক সময়ে শব-ব্যবচ্ছেদ 

কালে ছাত্রগণের নিকটে উপস্থিত 

থাকির। তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান 

করিতেন। দ্বিতীয়বার ইংলঙে গমন 

৪৯৩ 

“বিবার সময়ে ছইটি চিক্িৎধা বিভ্ত 
শিক্ষার্থী ছাত্রকে নিজ বারে ইংলণে 
লইয়া বান। ১৮৩৮ খ্রীঃ অবে তিনি 
ল্যাড হোল্ডারন সোসাইটি (1,903. 
1010678+ 9001865 ) বা জমিদার সভা 

স্থাপন করেন। জমিদারদিগের সহিত 
যাহাতে সরকারের সাক্ষাৎ যোগ থাকে 

এবং ক্মিদারগণ যাহাতে তাঁহাদের 
মতামত শ্বাধীনভাবে রকারকে জানা- 

ইতে পারেন, ইহাই ঘেই সভা গ্রতি- 

ঠানের উদ্দেস্। 

মুদ্র! যস্ত্রের শ্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
ঘারকানাথের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য । মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় বিধি যখন 
গ্রবন্তিত হয়, তখন তিনি উহার বিরুদ্ধে 
বিশেষভাবে আন্দোলন উপস্থিত করেন। 
তখনকার দিনে ষে সকল আইন প্রণীত 
হইত, সেইগুলি সাধারণ আদালতে 
রেজিষ্টারী হইত এবং আদালত দেই 
আইন সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত 
শুনিতেন। প্রেস আইন যাহাতে 
রেজিষ্রারী ন। হয়, তজ্জন্য দ্বারকা নাথ 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। মুদ্রাধগ্ত্ের 
স্বাধীনতার পক্ষে, যে সঠূদয় সভা আহত 
হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেক- 
গুলিতে দ্বারকানাথ ইংরেজিতে যেদকল 
বক্তৃতা প্রদান করেন, সেইগুপি পড়িলে 
ইংরেজি ভাষায় তাহার আশ্চর্য্য অধি- 
কারের পরিচয় পাওয়া! যায়। শাসন. 
কর্তৃপক্ষ অনেক গুরুতর বিষয়ে তাহার 
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সহিত পরামর্শ কর! আবহ্ীক বোধ | আমোদ আহলাদের বাবস্থ। করিতেদ।- 
করিতেন। বাঙ্গালা দেশে ডেগুটী 
ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রধানতঃ তাহারই 

সুপারিশে স্থষ্ট হয়। অশিক্ষিত দারোগ!' 

দের হাতে ছোটখাট বিবাদ নিম্পত্তির 

যাহাতে না পড়ে, এবং সুশামন ও 

শাস্তি দেশের সব্ধব্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই- 

জন্তই এ পদের স্ষ্টি। তিনি অন্যতম 

জাষিস অব-দি পি্ (3 98৮1০9 ০৫ 009 

তখনকার দিনে তদ- 

পেক্ষা উচ্চ সম্মানের পদ আর ছিল না। 

যেরূপ 

প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, ইংরেজ 

ইংরেজ সর- 
বিশেষভাঁবে 

সম্মানিত হইতেন। কি তাহার দেশ- 

[29808 ) হন। 

দেশীয় সমাজে তাহার 

মহলেও তদ্রুপ ছিল। 

কারের কাছেও তিনি 

হিতৈষণা কোনও দিন সম্মানলুব্ধতার 
দারা আচ্ছন্ন হয় নাই। দেশের মঙ্গলের 
জন্থ সরকারের কাজের যেখানে প্রতি- 

বাদ করা দরকার মনে করিতেন) 

সেখানে সকলের আগে প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। বড়লাট লর্ড অকল্যাণ 
(15010 4১0011800 ) দ্বারকানাথের 

একজন বিশেষ বন্ধু হইয়াছিলেন। 
বারাকপুরের লাট ভবনে দ্বারকানাথ 
প্রায়ই অতিথি হইতেন এবং তাহার 
বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে লাট 
সাছেব প্রারই গমন করিতেন । এ 
বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে ত্বারক1- 
নথ মধ্যে মধ্যে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া, 

তছপলক্ষে দেনী ও' বিদেশী সফল 
শ্রেণির সন্ত্রস্ত বাত্তি নিম্জরিত হইতেন। 

১৮৪২ শ্রী; অবে দ্বারকানাথ প্রথমে 

ইংলঙে গমন করেন। তখনকার 
দিনে সমুদ্র বাত্র| করা যে, কতখানি 
মানসিক বলের পরিচারক, তাহ! বর্ত- 
মানকালে অনুভব কর! কঠিন। পথে 
ইটালী দেশে রোম নগরে উপস্থিত 
হইয়াঃ ধন্মনেত| পোপের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। ইটালীর সহরগুলির চিত, 
ভাস্কর্য ও কারুশিল্প তাহাকে মুগ. 
করে। ইংলগ্ডে উপস্থিত হইয়াও তিনি. 
বিশেষ সমাদর গ্রাণ্ত হন। মহারাণী 

ভিক্টোরিয়া! ও তাহার স্বামীর সহিত 
তাহার পাক্ষাৎ হয় এবং মহারাণী 
একাধিকবার তাহাকে আহারে নিমন্ত্রণ. 
করেন। দ্বারকানাথের ধশ্ব্ধ্য, আড়ম্বর. 
প্রিয়তা, আভিজাত্যব্যঞ্নক জাতি ও 
শিষ্টাচার, বুদ্ধির অগামান্ত .তীক্ষত| : 
প্রতৃতি ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়কে 
মুধ্ধ করে। তাহার। দ্বারকানাথকে, 
প্রন্স (71099) দ্বারকানাথ বলিয়া 
অভিহিত করিতে থাকেন। ইংলগ্ডে 
কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি ফরাদী 
দেশে উপস্থিত হন। সেখানেই ফরাসী 
সম্রাট লুই (1,0919) কর্তৃক তিনি 
বিশেষভাবে নহ্বর্ধিত হন। দেশে, 
প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৮৪৪ খ্রীঃ অব 
তিনি পুনরায় ইয়োরোপে গমন করেন |. 



ক্টারকানাথ 

প্রথমবারে তাছছার এক ভাগিনেয় চক্ু- 

মোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার সঙ্গে 

ছিলেন। দ্বিতীয়বারে তাহার অপর 

এক ভাগিনেয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্্র 

নাথ ঠাকুর তাহার সঙ্গে ছিলেন। 

এইবারই তিনি ছইজন চিকিৎসা বিদ্যা- 

শিক্ষার্থীকে নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে লইয়া 
ফান। এই যাত্রায় প্যারী নগরীতে 

প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষ মুলার 

(1195 815119£) এবং ফরাসী পণ্ডিত 

বার্ণফের (7875)071) সহিত তাহার 

পরিচয় হয়। বার্ণফ তাঁহাকে ফরাসী 
অনুবাদমহ ভাগবত পুরাণ একথণ্ড উপ- 

হার প্রদান করেল। প্যারীতে অবস্থান 

কালে তিনি একদিন সান্ধ্য সম্মিলনীর 

আয়োজন করেন এবং তদুপলক্ষে সমস্ত 

ঘরখানা উৎকৃষ্ট ভারতীয় শালঘার! 
সাজাইয়াছিলেন এবং সেই নম্সিলনীতে 
উপস্থিত সমুদয় ফরাসী মহিলাকে এক- 
খানি করিয়। শাল উপহার দিয়|ছিলেন। 

প্যারী হইতে লগুনে যাই] তিনি 

পুর্বের সার আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন 
করিতে থাকেন। 

১৮৪৬ শ্রী; অব্ের প্রথমভাগে 

গুরুতর পীভ্ভিত হুইয়। পড়েন। প্রথম 
কিছুকাল সমুদ্র তীরে এক স্থানে বান 
করেন। কিন্তু পীড়। বৃদ্ধি হওয়ায় 

কাওনে তাহাকে স্থানান্তরিত কর! হুয়। 

তাহার পীড়ার সময়ে ইংলণ্ডের অভি- 
জাতধংশীয় অনেক লোক তাহার 

রি রঙ 

সংবাদ লইতেন। কয়েক মান রোগা- 

ক্রান্ত থাকিয়া; এ বরই ১লা৷ আগস্ট 
তিনি পরলোক গমন করেন। লগুন 

নগরের এক প্রপিদ্ধ সমাধি ক্ষেত্রে 

তাহাকে সমাহিত কর! হয়। (এতৎসঙগে 

নিয় পিখিত নাম করটিও দ্রষ্টব্য 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৬২ পৃঃ) জর্জ টম- 

সন; জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর? দ্বিজেন্্র 

নাথ ঠাকুর)। 

দ্বারকানাথ দত্ত-_তিনি কলিকাতার 

অন্তর্গত চোঁরবাগানের দত্ত বংশোদ্ভন। 

তাঁহার পিতা লক্ষমীনারাণ দত্ত 

কোম্পানীর কাগজের ব্যবসাম্ম করিম়। 

প্রচুর ধন উপাজ্জন করেন। দ্বারকা- 
নাথের অনাধারণ ধীশক্তি ছিল। সেজন্ত 

তিনি গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা 
লাভ করেন। তিনি প্রথম জীবনে 

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওষেতে টাইম 

টেবল বিভাগে কন্ম গ্রহণ করেন। 

কয়েক বর পরে গ্রীমদেশীয় বিখ্যাত 

সওদাগর রেলি ব্রাদাসের মুত্ন্ুন্দির 

পদ শৃল্ঠ হইলে, তিনি তাহার জন্ট প্রার্থ 

হইলেন। প্র কোম্পানীর বড় সাহেব, 

অন্তান্ত কর্ম প্রার্থীদের মধ্যে দ্বারকা- 

নাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়, 

তাহাকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। 

দবারকানাথ এক লক্ষ মুদ্র। জম! দিরা, 

উক্ত পদ গ্রহণ করেন। তিনি স্বকীয় 

ক্ষমতায় উন্নতি লাভ করিয়া, হাতী- 

বাগান ঝঞ্চলে ব্বাসস্থান গরিবর্তন 



৪0 - 

করেন। তিনি শ্বধর্মপর।রুণ, বিনয়ী 
অতি সজ্জন ছিগেন। তাহার মৃত্যু' 

কালে ধীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্্রনাথ, অমরেন্ 

নাথ ও বিয়েন্দ্রলাথ নামে চারি পুত্র 

বিগ্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে হীরেন্ত্রনাথ 

ও অমরেন্ত্রনাথ শ্বনামেই সর্বত্র পরি- 

চিত। 

দ্বারকানাথ বিস্তাভুষণ-_খ্যাতনামা 
বাঙ্গালী পণ্ডিত ও সাংবার্দিক। কলি- 
কাতার দঙ্গিণে চালড়িপোতা নামক 

গ্রামে এক দাক্ষিণাত্য বৈদিক বচ্ষণ 

কুলে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতা 

হরচন্দ্র ন্ায়রত্ব মহাশয়, কলিকাতায় 

চতুষ্পাঠী স্থাপনপৃর্বক অধ্যাপনা করি- 
তেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেশমান্ত 

রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি তাহার ছান্র 

ছিলেন। 

ইং ১৮২০ সালে (১২২৭ বঙ্গাবের 

বৈশাখ ) তাহার জন্ম হয়। গ্রামের 

পাঠশালায় প্রাথমিক শিশা। লাভ 

করিয়া, তিনি কিছুকাল গ্রামেই এক 

টোলে অধ্যর়ন করেন। দ্বাদশ বর্ষ 

বঞ্দে তিনি সংস্কৃত কলেজে গ্রবেশ 

লাভ করেন এবং ক্রমান্বয়ে ভের বদর 

সেইখানে শিক্ষা লাভ করেন। মেধাবা 
ও কৃতীছাত্রক্ূপে তিনি বিশেষ প্রশংসা 

এবং অনেক পুরস্কারাদি লাভ করেন। 

ছাত্রজীবন শেষ করিয়া তিনি কিছু- 
কাজের জগ্ত এ শিক্ষায়তনেরই গ্রন্থ! গারা- 

ধক হন! পরে অধ্যাপকের পদ লাভ 

ভারতীয়:এতিছাসিক খবাযকাদাখ 

করিয়া! ১৮ বংসর শিক্ষাদান কার্যে 

ব্রতী থাকেন। ১৮৭৩ তরী: অন্ধে স্বাস্থাতজ 

হেতু তিনি অবসর গ্রহণ করেন। 

১৮৫৬ খ্রীঃ অবে হরচন্্রঙায়রত 

মহাশয় দ্বারকানাথকে সহায় করিয়। 
একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এ মুদ্্রাবন্ত 
হইতে দ্বারকানাথের রোম ও গ্রীসের 
ইতিহাম নামক ছইখানি উৎকৃষ্ট ইতি- 

হাস প্রকাশিত হয়। তাত্তন্ন নীতিসার, 

পাঠামৃত ও ছাত্রবোধ নামে তিনথানি 

ছাত্র পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন। 

“প্রকৃত প্রেম” ও “প্রকৃত স্থখ” নাে 

ছুইথানি কাব্যও তাহার রচিত । 

প্রথমোজ গ্রস্থখানি বিশুদ্ধ ঈশ্বর প্রেম- 

মূলক কাব্য। 

দ্বারকানাথের প্রধান কীর্তি “সোঁম- 
প্রকাশ” নামক পাপ্তাহক পত্রিক! 

সম্পাদন। মার্জিত রুচি, প্রাঞ্জল ভাষ। 

দিভীক সমালোচন! প্রভৃতির জন্ত 
প্রকাণের অক্নকাল মধ্যেই উহ! শিক্ষিত 

স।ধাত্বণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 

করে। ১৮৫৮ খ্রীঃ অবে সোমপ্রকাশ 

থম প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্বে 
যে সবল সাময়িক পত্রিক। পপ্রক।শিত 

হইত, সাধুর্বনবিগর্িত ভাবায় পর- 

ম্পরকে গালি দেওয়াই তাহাদের অধি- 
কাংশের লক্ষা ছিল। গোৌরীশ্ফর 

(গুড়গুড়ে) ভষ্টাচাধ্যের “ভাঙ্কর” এবং 

ঈশ্বরচন্জ গুণের “প্রতা কর” এই নকল 

ববয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিল। তাহাদের 



পি রা হীনরচির পরিচয় 
গ্রগান করিত যে, দেশের চিন্তাপীণ সাধু 
ব্ক্িগণ চারিদিকে ধিক্কার দিতে 

লাগিলেন। অধিকাংশ গন্রিকাই প্রায় 

ভদ্রলোকের অপাঠ) হইয়। উঠিাছিল। 

এইরূপ অবস্থার মধ্যে যে কয়েকজন 

মণীধী সংবাদপত্র পরিচালনাদ্ধীরা শে 

কলুষিত আবহাওয়া পরিবর্তন করতে 
প্রয়ান পান, ছারকানাথ তাহাদের মধ্যে 

একজন গ্রধান ছিলেন। এইসময়ের মধো 

ষে কয়েকখানি সাধু প্ররুতির সংবাদ 
পত্র প্রকাশিত হইত, তাহাদের মধ্যে 

হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের “হিন্দু পেত্রি- 
য়”, (1096 1[717000 7১8108)) 

রামগোপাল ঘোষের “বেজল স্পেটর” 
(00)9 39088] 919096০7) 7) কাশী- 

প্রসাদ ঘোষের “হিন্দু ইদটেণিজেন্সার 

(0116 [7070000 17069111661009: ) ) 

কিশোরীটাদ মিত্রের “রহ্হ্য মন্দর্ভ”” 

রাজেজলাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহ 

এবং প্যারিাদ মিত্র ও রাধালাথ 

শিকদার সম্পাদিত "মাসিক পত্রিকা” 

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোৌগা। 

«সোমপ্রক্ষাশ” বাছির হইবার 
পুর্বো ধারকানাথের কয়েকজন বন্ধু 

এই কাজে তাছাকে বিশেষ উৎসাহ 

প্রধান কয়েন । কিন্তু পত্রিকা গ্রক। 

শিশু, হইতে আবন্ক করিলে উহার 
সহ্য দায়ী খবারকানাথের উপরেই 

পড়িল | তিনি কলেজের 'ধ্যাপন! 

কার্ধয জরিরা য! কিছু মাঁমান্ত অবসর 

পাইতেন, সে সমুদয়ই সোমগ্রকাশের 
কাজে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। 

বলা বাহুল্য এই হুচ কার্য সুমম্পর 

করিতে তাহাকে অতি গুরুতর পরি" 

শ্রম করিতে হইত | অতি অল্নকাল 

মধ্যেই সোম প্রকাশের প্রভাব চতুর্দিকে 
বিস্তৃত হইনা পড়িণ । ভাষায় বিশুদ্ধতা 

ও লাপিত্য, মতের উদারতা ও যুক্তি- 
যুক্ত, নীতির উৎকর্ষত। সকল ব্ষিয়েই 
সোম প্রকাশ, তৎকালীন সংবাদপএ 

জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত কবিল। 

ঘবারকানাথ কখনও বাক্কি বিশেষেব তুষ্ট 

সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অথন! 
লোক দমাঞ্জে আদুত হইবার লোভে 

সাধারণের কচি বা সংস্কারের অন্থবূপ 

কবিয়। কিছু লিখিতেন না। নিজে 

যাঠ। সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস কবি 

হেন, তাহাই অকপট ভাষাতে ব্যক্ত 

করিতেন। তিনি পত্রিকার অগ্রম 

মূল্য দণ টাকা ধার্যা করিয়াছিঞ্ে এবং 
অগ্রিম মুল্য না পাইলে কাহাকেও 
পত্রিক! পাঠাইতেন না। ততমত্থেও 

সে সময়ের পক্ষে পত্রিকার বন্ধ গ্রাহক 

হইগাছিল। দ্বারকানাথ নরকা তরী কর্ধা- 

চারী ভইরা ও, নির্ভীকভাবে নকারের 

কাছের সমালোচন! করিতে পশ্চাধ্খ্দ 

হইতেন না। ফাজনীতি ভি নাহিত্য 
ব্ষয়ক প্রবন্ধ 9) লোনগ্রফাণে জহদক 



খনি 

চা নং ছা 

প্রকাশিত হইউ। হেমচজের *ভারত 
তিক্ষা' নামক প্রলিষ্ধ কবিতা. প্রকাশিত 
হইবার পর সোমপ্রকাশে উহার এক 

প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয়। তাহার প্রথম 

চারি পংক্তি এইরূপ ছিল-_ 

“মিছ! ব্জানাদে দাগায়ে শিখরে 

কারে, ক্ষেপ! ছেলে, ডাক উচৈঃম্বরে। 

কে ঘুগয়ে বল? জাগ্রত সকল 

পড়ে আছে, নাহি উঠিবার বল। 

কয়েক বংনর পরে, স্বাগ্থাহানী হওয়ায় 

তিনি সোমপ্রকাশের সম্পাদনে অধিক্ক 

সমন দিতে পারিতেন না। তজ্জন্ত 

সোম প্রকাশের পূর্ব প্রভাব কিছু হান 

পায়। তিনি কিছুকাল ““কল্পদ্রম” 

নামে একথানি মাপিক পত্রিকাও গ্রকাশ 

করিয়াছিলেন। 

অধ্যাপন! কার্য হইতে অবন্র লই- 
বার সময়েই তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। 

তছুপরি সোমপ্রকাশের জগ্ভ গুরুতর 

পরিশ্রম কারতে হইত বলিয়া, দ্রুত 

স্বাস্থ্যের অবনতি হুইতে থাকে এবং 

তিনি ছুরারোগ্য বছুমূত রোগে আক্রান্ত 
হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অন্ধের প্রথমভাগে 

স্বাস্থ্য পুনলপাভের আশার ভিনি মধ্য- 

প্রদেশের রেওয়া রাজের অন্তর্গত 

সাতনা নামক স্থানে গমন করেন এবং 

দেইখানেই দেই বৎসর আগষ্ট মানে 

(১২৮২ বঙ্গাষের ভার) তাছার দেহান্ত 

হর। 

হারেরালাগ দিজ-..কলিকাতা হাই- 

চি 

চি 
দ্ 

' কোর্টের একজন খ্যাতনামা বিচাঈপাচি। 
হুগলা গ্েলার অন্তর্থত আগুদ্গি গ্রামে 
১৮৩৬ তীঃ আবে তিন জন্মগ্রহণ কয়েন। 

প্রতিভার প্রভাব বালাকালেই তাহার 

মধ্যে দুই হইয়াছিল। তাহার পিতা 
হরচন্দ্র মিত্র হুগগী মাদাগতে মোকারী 
করিতেন। তীহার আর্থিক অবস্থ! 

যথেষ্ট স্বচ্ছল না হইনেও, তিনি পুব্রকে 

রীতিমত শিক্ষাদানে সর্বদাই লচেষ্ট 

ছিলেন। প্রথমে গ্রামা পা$শালাতেই 
তাহ।র বিস্তারস্ত হয়। সাত বৎসর 

বয়সে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র গ্রতি- 

চিত হুগলী ত্রাঙ্গ স্কুণে আনিয়! 

ভত্তি হন। তিনি ১৮৪৭ সালে মাসিক 

আট টাক! জুনিয়র স্কলারসিপ, 
এবং ১৮৪৯ সালে মানিক আঠার 

টাকা করিয়া “রাণী কাত্যায়ণী” বৃত্তি 

লাভ করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ অঝে তিনি 

দিনিয়র স্কলারসিপ (9920101 90:0191- 

91)1])) পরীক্ষার প্রথম স্থান অ.ধ. 

কার করেন। ইং ১৮৫১ সালে 

তিনি কলেজেন পরীক্ষায় মালিক ৪০২ 
চল্লিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং একটি 
উৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়া স্বর্ণ 

পনক প্রাপ্ত হন। কলেজের পাঠ সমাপ্ত 
করিয়। ১৮৫৫ এ; অবে তিনি প্রথমে 

কণিকাতার অন্ততম ম্যাঞ্িপ্্রেট 

ফিশোরাটাদ মিত্রের অধীনে দ্বিভাষীর 
পদ গ্রহণ ফরেন এবং ক্রেমে ছুই বৎস- 

রের মধ্যে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 



স্বারকানাথ জীবনী-৫কাষ ৪৯ ৬ 

₹ুইয়1 সদর দেওয়ানী আদালতে ওক1- | যেন্ধপ ব্যবহারজ্ঞান, তীক্ষ-বুদ্ধি তর্ক- 

লতী আরস্ভ করেন। ১৮৬২ গ্রীঃ অব 
হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে তিনি এই 
আদালতে আদর! ব্যবসায় আস্ত 
করেন এবং গ্রতিভাবলে অল্লকালের 

মধোই তিনি তদানীস্তন সমব্যবসায়ী- 

গণের অগ্রণী হইয়া উঠেন। প্রধান 
বিচারপতি গ্তার বার্গেনপিকক (থা 

[39199 7১89000]) তাহার গ্রাতিত। 

দর্শনে মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ 

অবে ১৫ই জুন যখন হাইকোর্টে পনের- 

জন বিচারপতির সমক্ষে বিখ্যাত 7670 
0886 (উহার একপক্ষে জমিদাঁরগণ ও 

ইংরেজ নীলকরগণ এবং অপর পক্ষে 
গ্রজজাগণ) বিচারাধীন হয়, তখন তিনি 
প্রজাপক্ষ অবলম্বন করেন এবং ক্রমা- 

স্থয়ে সাত দিন ধরিয়। নিজ পক্ষ সমর্থনে 

যেরূপ যোগ্যতা ও তেজশ্থিতার পরিচয় 

প্রদান করেন, তাহাতে বিচারপতিগণ, 

ব্যবহরজীবীগণ ও জনদাধারণ সকলেই 
তাহার অপাধা রণ ক্ষমতা দর্শনে বিশ্ময়ে 

অভিভূত হইম্নাছিলেন। ইহার পর 

তিনি হাইকোর্টে সরকারী উকীল 

( 0০056870676 19206) নিযুক্ত 

হল। ব ইং ১৮৬২ সালের জুল মাসে 

বিচারপতি শ়ুনাথ পঞ্ডিতের মৃত্যু 

হইকো, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে শর শগ্ঠ 

পদে হাইকোর্টের বিচারপ-উ নিযুক্ত 
কূয্েল। সাত বৎনর কাল হাইকোটের 

বিচারপতি পদে আনীন থাকিয়া, তিনি 

শক্তি ও নিরীকতার পরিচয় দিয়! 

ছিলেন তাহা অতি অন্পই দেখিতে 

পাওয়৷ যায়। তাহার একটি মুদ্র। 

দোষ ছিল। আদালতে বক্তৃতার 

সময়ে তিনি একটি খাগের কলম 
মোচড়াইতেন। যতই তাহার বক্তৃতার 

গাড়তা প্রকাশ হইত, ততই তিনি 

কলমটি জোরে মোচড়াইতেন এবং 

উহ। ভাঙ্গিয়। যাইব নাত্র তাহার 
কেরাণী আর একটি কলম হাতে দিত। 

কেরাণীকে তজ্জন্ত এক তাড়। কলম 

লইয়া পাশে বষিগ্জ। থাকিতে হইত। তিনি 

যে সমুদয় মোকন্ধমার বিচার শক্কির 

পরিচয় দিগ্লাছেন তন্মধ্যে হুইটি মোক 

মার উল্লেখ করা যাইতেছে । প্রসিদ্ধ 

অসতী মোকদামার বিচারে হাইকোর্টে 

এই দিষ্পত্তি হয় যে, হিন্বু বিধব! চরিত্র- 

ষ্টা হইলেও বিষয়চযুত হইবে না। এই 
বিচারের বিরুদ্ধে আপিল কর! হয় 

এবং হাইকোর্টের তিনঞ্ন বিচারপতি 
লইয়া গঠিত ফুল বেঞ্চে (1011 736001)) 

উহ্থার গুনানী হয়| তিনি সেই তিনজন 

বিচারপতির অগ্ততম ছিলেন। অন্যান্ত 

বিচারকগণ হাইকোট্টের পূর্ব রান 
বছাল রাখেন; কিন্তু তিনিভিপ্ল মত 

প্রকাশ করি হিপু শাঙ্ত্ের দত 
নংগ্র পূর্বক যেরূপ পাণ্তিজপৃর্ণ যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়ান্িকেন, তাকাতে ভিলি 
দেশবাদীর যখেই প্রশংস! পায়, ফরেন! 



৯৯৭. 

দ্বিতীয় মোকচ্দমার বিচার্ধ্য বিষয় ছিল 

-_কোন ঘনি&& আত্মীয় উত্তরাধিকারীর 

অবর্তমানে হিন্ুশান্্ মতে ভাগিনের 
মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে 

পারে কি ন। এই মোকদ্দমারও 

হাইকে|র্টের ফুল বেঞ্চে বিচার ভয় ! 

তিনি বিচারে ভাগিনে্কে মাতুলের 

সম্পত্তির" উত্তরাধিকারী স্থির করেন। 

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর 

ৰার্ণেন পিকক এবং অন্ঠান্ত বিচারক গণ 

তাহার সহিত একমত হইয়। মো কদ্দ- 

মার মীমাংন1 করেন । বিলাতে প্রিভি 

কাউন্সিলেও 1:15 0০9810011) তাহার 

নিম্পত্তিই স্থির থাকে । তিনি স্বাধীন- 
চিত্ত ও নির্ভীক ছিলেন এবং দরিদ্রের 
পক্ষ সমর্থন করিতে সর্বদাই আগ্র- 

হান্বিত থাকিতেন। মূত্র পূর্ববে তিশি 

রানু পরিবর্তনের উদ্দোশ্তে স্বগ্রামে 

গমন করেন এবং তথায় থাপ করেন। 

মৃত্যুর পুর্ব পর্য্যস্ত- জীবনের 

শেষ প্থ্যস্ত__তাহার পাঠাঙ্ছরাগের 

হ্রাস হয় নাই। তিনি প্রত্যক্ষবাদী 
ছিলেন এবং ফরাসী ভাষার লিখিত 

এই ধন্মের প্রতিষ্ঠাতা কৌত্এর 

(0০75৮9) গ্রন্থগুলি মনোযোগের 

সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি খুব 
মাতৃতুক্ত ছিলেন । দেশে বিগ্ালয্ন ও 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি কাধ্য 

দ্বারা নানা প্রকারে, দেশের মঙ্গল সাধন 

করিগ। গিযাছেন। উচ্চ গণিতে এবং 

ভারতীর-এঁতিহাসিক স্বারকা নাথ 

বিজ্ঞানেও তাহার বিশেষ পারদর্শিত। 
ছিল। তাহার ইংরেজা ভাষাজান 
ইংরেজদিগেরও বিশ্ব উৎপাদন করিত। 
তততুল্য প্রতিভাখালী বাক্তি বাঙ্গালীর 

মধ্যে বিরল ঝলিলে অতুযুক্তি হইবে ন!। 

হিন্দু পো ্রনট সম্পাদক হরিশ্চনর 
তাহার বিশেষ ধন্ধু ছিলেন। হাই- 

কোর্টেরবিচারপতির পদ প্রাণ্ড হইবার 

অল্পকাল পরেই, কয়েকবার গুরুতর 

পীড়িত হওয়ায়, অল্লকাল মধ্যেই তাহার 

স্বাস্থ ভঙ্গ হয় এবং কিছুকাল গলক্ষত 

(0%70067) রোগে ভূগিয়া ১৯৭৫ 

শ্রী: অব্ের ফেব্রগারী মাসে পরলোক 

গমন করেন। 

ঘবারকানাথ রায়_-তাহার রচিত 

সুশীল মন্ত্রী” নামক উপন্তান ১৮৫৭ ্রীঃ 

অবে আংশিক ভাবে জানে দয় পত্রি- 

কার প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রস্থ- 

থানি নীতি মুলক এবং ভাব প্রাচীন 
পন্থী ছিল। কাণিদান কর্তৃক বিক্রম1- 

দিত্যের নিকট বর্ণিঠ একটি কাহিনী 

ইছার রচনার বিষয় । 

দ্বারকানাথ সেন নহামনোপাধ্যায় 
-_খ্যাতনান। বাঙ্গাণী কবিরাঞ্জ ও সংস্কত 

পণ্ডিত । ভাহার পিতার নাম কবিরাঞ্জ 
রাজীবলোচন সেন। ফরিদপুর জিলার 

অন্তর্গত খান্দারপাড়া গ্রামে ১৮৪৫ শ্রীঃ 

অন্যে এক বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে তাহার 
জন্ম হয়। তাহার পূর্বপুরুষ অভিরাম 
কবীন্ত্র নামধ্যাত মামুদপুরের রাজা 



রা রারের 'সডাপত্িত ছিলেন।' 

| ছাকানাঁধের বদ্ধ গ্রপিতীমহ গোপাল-. 

কয় মহাশয় 'রসেজজ সার সংগ্রহ নামক 

আমুর্বেদ শাস্ত্রের রচরিতা। 

' যথাকালে বিস্তারন্তের জন্ত তাহাকে 

তাহার খুল্পতাত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকান্ত 

কবিরঞন মহাশয়ের টোলে পাঠাইর় 

দেওয়। হয়। কিঞ্ত তিনি যখন গুরুর 

নিকট গ্রথম পাঠ লইতেছিলেন, তখন 

মেথাচ্ছন্ন আকাশে সহস! মেঘ গর্জন 

হইল। ইহাতে প্রচলিত বিশ্বাসানুসারে 

সকলেই মনে করিলেন থে, দ্বারকানাথ 
জ্ঞানার্জনে সমর্থ হবেন না। তৎফলে 

তাঁহার টোলে যাওয়াও বন্ধ হইল এবং 

তিনি ক্রীড়ামৌদেই মময় অতিবাহিত 

করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাল পরে তাহাকে ফারসী 
পড়িবার *ন মক্তবে পঠাইয়। দেওয়। 

হইল। বংনরখানেক পরে প্র মক্তবটি 
উঠিয়া! যাওয়াতে সকলেরই পূর্ব ধারণ! 
পুনরায়, দুটীভৃত হইল এবং বালক 

্বারকানাথ পুনরায় ক্রীড়ামোদে মত্ত 

হইলেন। অতঃপর তাহাকে ইংবেকি 

শিক্ষা! দিবার চেষ্টা হইল। সেই সময়ে 

এদেশে ইংরেজি. শিক্ষা সবে মার গ্রচ- 

লিত হইতে আরস্ত করিয়াছে। কিন্ত 
ইংরেজি শিখিলে স্বধন্ত্যাগী. হুইবে 
এই আশার অনেক মাতাপিতাই 
সন্তানকে ইরেজি শিখিতে দিতে ইচ্ছুক, 

ছিলেদ না। তৎনতে৪' অনগ্তোপায় 

জী, | বারকানাথের আডিভাবকগণ 

তাহাকে ইংরেজি শিক্ষা দিতেই মনন 
করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে গাঙাদের 
মনঙ্কামনা পূর্ণ হইতে বাধা জন্গিতে 

লাগিল । অবশেষে গ্রার় পনের বংসর 

বয়সে স্বারকানাথ পুনরায় থুল্লতাতের 
টোলে প্রবেশ করিলেন । এইবারে 

তিনি বিশেব অধ্যবপায় নহকারে অধ্য- 
যনে ব্রতী হইলেন এবং শ্বতাৰ সুলভ 

গ্রতিভারবলে, অল্লকাঁল মধ্যেই কৃতীত্ের 

সহিত শিক্ষার প্রথম স্তর উতীর্ণ 

হইলেন। বিস্তাশিক্ষায় তাহার অগ্রাগ 
দর্শনে গ্রীত হুইয়। তাঁহার অভিভাবকগণ 

উচ্চতর শিক্ষার জন্ত বিক্রমপুরে প্রেরণ 

করিলেন। এই সময়েই দ্বারকানাথের 

পিতৃবিয়োগ হয়। বিরুমপুরে কতিপয় 

বর্ষ অবস্থান করির [তিনি লানাশান্ত্ে 

পারদর্শী হইলেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন 

করিয়! পূর্বপুরুষদের প্রথান্থ্যায়ী টোল 

স্থাপন কগিলেন। পূর্বাবধিই তাহার 

আন্তরিক ইচ্ছ! ছিল যে, তিনি অধ্যাপক 

হইবেন। কিন্তু পারিবারিক অন্থচ্ছলতা 

বশতঃ তিনি কিছুকাল পরে চতুষ্পাঠী 
উঠাইয়। দিতে বাধ্য হইলেন এবং 

চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতাগ আমির 

উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ক'ল কলি, 

কাতার একটি মাত্রাদায় চাঁকুরী 

করিবার পর, বিজ্রমপুরবাসী এক ক্রাঙ্ষণ 
পতিতের পরামর্শে তিনি জআমুর্ক্েদ 
ধারনের জন্য মুর্শিদাধাদে গঙদর্ধাক 



দেশবিখ্যাত আমুর্কোদাচা গঙ্গাধর 
কবিরাণের শিল্তত্ব গ্রহণ কঠিলেদ। 

কতিপয় বর্ষ গঙ্গাধর কবিরাঞ্জের 

নিকট আমর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া, তিনি 
অর্ধোগার্জনের জন্ত পুনরায় কলিকাতায় 

উপস্থিত হইলেন। তিনি গঙ্গাধর 
কবিরাজের অতি প্রির শিষ্য ছিলেন 

তজ্জন্ত শিক্ষা সমাপন হইলেও গুরু 

শিষ্যুকে বিদায় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। 
কিন্ত অর্ধোপর্জনের জন্ বাধ্য হইর়। 

ঘ্বারক|নাথ গুরুর শিকট হইতে খিনার 

লইলেন এবং প্রায় কপর্দীকহীনভাবে 

কলিকাতায় আধিয়া উপনীত হইলেন। 

কলিকাতায় তিনি পাথুগিয়াঘাট। 
অঞ্চলে থাকিয়া চিকিৎনা ব্যবণায় 

আরন্ত করিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর 

তাহাকে |বশেষ সংগ্রাম করিয় নংপার 

চালাইতে হইত। ক্রমে তাহার 

চিকিংসা নৈপুণ্যের বার্ত। প্রচারিত 
২ইতে থাকায়, অর্থাগমও যথেষ্ট হইতে 

লাগিণ এবং ত্বিনি কিকাহার গ্রধান 

আুর্কোদাচাধ্যদের অগ্ততম বলিয়া পরি- 

চিত হইলেন। 

পরবর্তী জীবনে চিকিংসকরূণে 
বারকানাথ যে, দেশবিস্তৃঙ সুখ্যাতি 

অঞ্জন করেন, তাহ! দেশবাণী সম্যক 

অবগত আছেন। পঞ্ডিতপ্ূপেও তিনি 

দেশমান্ত হ্ইয়াছিলেন। ইয়োগোপের 

অবন্তর্গত জঙ্রীগার যুবরাজ ভারত ভ্রমণে 
আসিয়া এদেশের কয়েকজপ বিখ্যাত 

'প্ডিতের সহিত দাক্গাং করিবার 
 বাদদা করিলে, সরকারকর্তৃক দ্বারকা- 

নাথ সেই পণ্ডিত মগডলীর অন্ততম 

মনোনীত হন। 

দ্বারকানাথের চিকিৎমানৈপুধ্য 
ভারতী রাণন্তবর্গের নিকটও প্রচারিত 

ইইয়াছিপ। ১৯০১ ত্রীঃ অবে উদয়- 

পুরের মহারাণ। শঙ্কটাপন্ন পীড়া 
আক্রান্ত হইয়া, ভাগত মরকারের 

'নিকট একজন উপযুক্ত কবিরাজের 

সন্ধান করেন। তখন নকল বিষয় 

পর্যালোচনা! করিয়া, ভারতপরকার 

দ্বারক।নাথকে উদয়পুরে প্রেরণ করেন। 

তিনি মাগাধিককাণ উদয়পুরে থাকিয়! 

সুচিকিৎলার দ্বার মছারাণাকে নিরাময় 

করেন । 

১৯০৬ তরী; অবে তিনি “মহামছে।. 

পাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। উপাধির 

সনন্দ আনিতে যাইবার সময়ে তিনি 
সাধারণ বাঙ্গালীর বেশতৃষ! ধুতি ও 
উত্তরীয় পরিধান করিয়াই গমন করেন। 

বস্তাপাগর মহাশয়ের পর এইরপ 

মানমিক বলের পঞ্ষিচয় আর কেহ 

দেখাইতে পারেন নাই। 

দ্বারকাদাথ গ্বেপার্জিত প্রতৃত 

ধনের বথেঃ নদ করিয়া গিয়াছেন। 

নিজ গ্রামে একটি বিগ্কালয় ও পাঠাগার ' 
স্থাপন করেন এবং খিগ্তালয়ের অনেক 

ছাত্রকে নিজ বাড়ীতে আহার বাসস্থান 

প্রদানের ব্যবস্থ! করেন। গ্বগ্রামে 



রাাটি অভিথিণালাও দ্থবাগন করেন : 
ফলিকাতান্থ বাগগুবনের সন্নিকটে 

কাপর একটি তবন নির্ধাগ করাইগ 

দরিদ্র ছাত্রদিগের আহার:ও বাসস্থানের 

ব্যবস্থা করেন। এই মক কাঞ্জের ব্যয়, 

নির্বাহার্থ যথোপযুক্ত অর্থেরও বাৰস্থা 

করিয়। যান। প্রতি বৎসর হুর্গোৎসবের 

তাহার গময়ে, সহআাধিক ব্রাহ্মণ 

নিকট বার্ষিক অর্থ গ্রাণ্ত হইতেন। 

সেই সময়ে শৈশবে মক্তবে যে গুরুর 
নিকট ফারমী পড়িয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ 

মুন্সী মোবারক আলিও যথাযে।গা 
গরুদক্ষণ। লাভ করিতেন। 

১৩১৫ বঙ্গাব্ধের মাঘ মাসে (ফেব্রু- 

যারী, ১৯১৯) এই দেশবিশ্রুত পণ্ডিত 

ও দাত! দেহত্যাগ করেন। 

স্বিজ কাগিদাম- একজন বাঙ্গালী 

কবি। ইহার রচিত গ্রন্থ “কালী- 

বিলা”। কালী-বিলাঁমে, সপুশতী 

চত্তীর উপাখ্যান ভাগ এবং দক্ষধন্ত 
বৃ্বাস্ত ছনে লিখিত। উক্ত গ্রস্থের গ্রার 

প্রত্যেক অধ্যায়ের গ্রারস্তেই একটা 

করিয়৷ সেইযূপ ভাবময সঙ্গীত আছে। 

দ্বিজদাস দত্ত--হুদেশ প্রেমিক শিক্ষা- 
ব্রতী ও উচ্চপরস্থ রাজকর্ণচারী। ত্রিপুরা 

জিলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে সন্রান্ত 
কাঞ্কন্থ বংশে ১৮৪৯ ঞঃ অব্ে তাহার 

জন্ম হয়। তাহার পিতার লাম বামচরণ 

দত্ত) নেই গ্র/মেরই হাতা! আনন্দ 
যোহন নন্বী'(ফিনি পরে আনন স্থামী 

নাঁমে বিখ্যাত হন) 'মন্থাণনের কন্তা 
মুকতকেণী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ 

হয়। যৌবমকালেই তিনি ব্রাহ্ম 
সমাজের প্রভাবাধীন হন। আনন- 

মোহন নন্দী মহাশয় ব্রাঙ্গ সমাজের 

সভ্য ছিলেন, সুতরাং প্রাচীন সমাজস্থ 

রামচরণ দত্ত মহাঁপয় বিবাহে অনিচ্ছা! 

প্রকাশ করিয়া বিবাহের রাত্রে দ্বিজ- 

দদকে এক ঘরে আবদ্ধ করিয়। 

রাখেন। বলা বাহুল্য পরে দ্বিজদান 

বাবু এই মুক্তকেশী দেবীকেই বিবাহ 
করিয়াছিলেন। রামচরণ বাবু পুত্রের 

ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, তাকে গৃহে 

প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। কিন্ত 

সুশীল পুত্রবধূর ব্যবহারে রামচরণ 
বাবু ও তাহার পত্বী পুত্রের প্রতি 

ক্রোধ পরিত্যাগ করেন। 

দ্বিদান বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 

পর সরকারী বৃত্তি লইয়! কৃষিবিদ্য। 

শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইস্থান 

হইতে এম, এ পাশ করিয়। স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তণ করেন। দেশে আসিয়াই 

তিনি উন্নত প্রণালীতে রুষিকার্ধয করিতে 

প্রয়াদী হন, কিন্তু এবিষয়ে তাহার 

চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই । এ সময়েই 

তাহার নিকট আত্মার ডাঃ মহেঙ্ত্রলাথ 

নন্দী দেয়াশলাই প্রস্তুত করিতে আরস্ত 

ঝরেন। উহ্থাই এ দেশের দেয়াশলাই 
প্রস্ততের প্রথম উদ্ভম | হিষদাদবাবু 

গ্রথথমে মহিলাদের উচ্চইংর়েজী বিদ্ঞাধয় 



কলিকাতার বেধুন স্কুল ও পরে কুমিল্লা 
পিল! স্কুলে কিছুকাল প্রধান শিক্ষকের 

কাজে শিধুক্ত ছিলেন। তিনি খুব 

স্বদেশ প্রেমিক ছিণেন। কুমিল্ 

গ্রিল। স্কুলে কা করিবার সময়ে তিনি 

বাশের ছাতা ও লাঠি ব্যবহার করি- 

তেন, কখনও বিলাতী ছাতা বাবহার 

করিতেন না। তাহার অনুকরণে 

ছাত্রেবাঁও বাশের ছাত। ও লাঠি ব্যব- 

হার করিতে আরম্ভ করে। বর্ষাকালে, 

জিলা স্কুলের বারান্দা বাশের ছাতা ও 

লাঠিতে পুর্ণ হই] যাইত। তিনি পরে 

শিক্ষকের কাজ ছাড়িয়া ডিপুঠচী ম্যাজি- 

ট্রে হন। বিহার প্রদেশে থাকার 

সময়ে নীলকর সাঁহেবরা তাহার সত্য- 

নিষ্ঠা) ও নিভীক বিচারে ভীতি গ্রস্ত 

হইয়! উঠেন। তাহার ফলে তিনি 

বঙ্গদেশেভূমি রাঁজন্ব বিভাগে (99৮০1৪- 

1160 01801) বদলী হইলেন। পরে 

তিনি শিবপুর সরকারী পূর্ত বিদ্যা" 
গয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই 

স্থানে অবস্থানকাঁলেই তাহার পুত্র 

উল্লানকর দত্ত, মাণিকতল৷ বোমার 

মোকান্দমার অভিযুক্ত হইয়! শাস্তি প্রাপ্ত 

হন। পুত্রের অপরাধে তিনি কর্ম হইতে 

অবনর গ্রহণ করিতে বাধা হন এবং 

কনুকালের জন্ত গবর্ণমেণ্ট তাহার 

পেননন রছিত করেন। 

তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য 

লাভ করিগ্নাছিলেন। বেদ, মংহিতা, 

গুরাপ, স্থতি প্রত্ৃতি সান বিগেরণে 
পাঠ করিয়। জান লাভ করিয়াছিলেন 

বেদ সন্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও লিখিয়া- 
ছিলেন। এতদ্বাতীত তিনি আয়ৰী, 
ফারসী ও উর্দু ভাষাতেও বিশেষ বুৃৎগঞ্ 
ছিলেন। 

তিনি বাঙ্গ।লাদেশের পাট চাঁষ সমন্ধে 

একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচন। করেন। 

ইহাতে পাট চাষ করিয়া যে কৃষকেরা 

কিছুমাত্র লাভব!ন্ হয় না, তাহা অতি 

পাঙ্ডিত্যের সহিত মগ্রমাণ কর! হই. 

যাছে। তিনি কৃষকদের একজন ছিটতষী 

বন্ধু ছিলেন। কৃষকদের হঃখ ছুর্দশ! দুর 
করিবার জন্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা 

করিতেন, এই জন্ত তিনি এ্রবন্ধ লিখিয়। 

ও বক্তৃত! দিয়! সর্বত্র প্রচার করিতেন। 

ধর্ম সম্বন্ধে তাহার মত খুব উদার 

ছিল। তিনি শেষ জীবনে কুমিল্ল| 

নগরে অবস্থান করিয়৷ সর্বধর্শসমন্বন 

সম্বন্ধে বিশেষ চে করিয়াছিলেন। 

এই জন্য তিন হিন্দু ও মুমলমান শান্তর 
হইতে স্বীয় মত সংগ্রহ করিয়। ব্ৃতা 

দিতেন ও প্রবন্ধ লিখিতেন। 

তাহার হ্যায় অমাগ্িক, উদার ও 

মরল প্রকৃতির লোক অন্পই দেখ! 
যায়। তাহার দত নুপগ্িত, চিন্তানীল 

ও পরহ্ঃখকাতর ব্যক্তির মৃত্যুতে 

দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রত্ত হইয়ছে। তিনি 

১৩১১ বঙ্গাবঝে পরলোক গষন 

করিয়াছেন। 



বতেজানাথ 

পোড়াসাকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুরস্বংশোত্তব 
মনীষী । তি'ন মহ্ধি দেবেজ্নাথ ঠাকু- 
রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বিশকবি 
রবীন্দ্রনাথ তাহার সর্ব কনিষ্ঠ নহোদর। 

১২৪৬ বঙ্গাঝের ২৬পে ফান্তুন ( ১৮৪০ 

ব্রঃ মার্চ) তাহার জন্ম হয়৷ পাঁচ 

বৎসর বয়মে তাহার বিস্কারস্ত হয়। 

তৎকালে প্রচলিত নিম্নমান্ুসারে কিছু" 

কাল গৃহশিক্ষকের নিকটেই পাঠ গ্রহণ 

করেন। বাণ্যকালে কৃ্তীবাসের রামায় 
এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত 

তাহার প্রি গ্রন্থ ছিল। তত্িন্ন গৃহের 

এক বৃদ্ধ কর্মচারীর নিকট হইতে তিনি 
গ্রতাহ রামায়ণ মহাভারতের গল্প অতি 

আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। এ 

সময় হইতেই কিছু পিখিবাধ জন্ত 

তাহার গ্রবল আগ্রহ ছিল। যাহা কিছু 

মনে আগিত, তাহাই গন্ভে ও প্ভে 

লিখিয়। ফেলিতেন। 

প্রথমে তিনি এক বাঙ্গাল বিস্ত!- 

রায়ে ভর্তি হন। কয়েক বৎসর পরে 

কলিকাতার সেন্ট পল্দ (3 72818) 
স্কুলে প্রবেশ করেন। ইংরেজি অপেক্ষা 

বাঙ্গালা শিখিবার ও লিখিবাঁপন আগ্রহ 

তাহার অতি প্রবল ছিল। পরবর্তী" 
কালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যেও 

(স্কৃতবিপ্ত হন । সেকৃলপীয়ার (3198)95 
29৪0 ), বার়রণ (85:97), কীট 
(8988) প্রভৃতি ইংরেজ ফবিগণের 

 জীবনী-কাব 

দ্বিজেজজনাথ ঠাকুর কলিকাতা 

১০০২ 

কাব্য তাহার অতি প্রিয় ছিল। কাবা, 

দর্শন শান্তর এবং উচ্চভ্তরের গণিত 

আলোচনায় তিনি বিশেষ আনন 

অনুভব করিতেন। আ-যৌবন তিনি 

গভীর নিষ্ঠার সহিত এই নকলের চষ্চা 

কিয়! গিয়াছেন। “স্বপ্ন গ্রশ্নাণ” নামে 

একথা নি উচ্চ ভাবাপন্ন দার্শনিক রূপক 

কাব্য তিনি রচন। করেন। এই শ্ণীর 

গ্রন্থ বাঙ্গাল। ভাবায় অধিক নাই। 

এতগ্ভিন্ন তাহার পিতা মহর্ষি দেবেন্ত্র- 

নাঁথের ক্ত্রার্মধন্ম* গ্রন্থের এবং কালি- 

দ[মের মেঘদূতের পঞ্ঠান্ুবাদও বিশেষ 
উল্লেথযোগ্য। তিনি হান্তরপাআক 

কবিতা রচনাতেও বিশেষ পারদশা 
ছিলেন। তাহার “গুল্ক আক্রমণ কাব্য” 

এককালে সাহত্যামোদীদের বিশেষ 

প্রির হইয়াছিল 

দ্বিজেন্ত্রনাথ দর্শন নন্বন্ধে কয়েকখানি 

গভীর ভাবপুর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। 

তগ্ডিন্ন বু মালিক পত্রিকায় তাহার 

সুচিগ্তিত উচ্চ ভাবমুলক প্রবন্ধ প্রকা- 

শিত হইত। উচ্চ গণিত সম্পর্কিত 

কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি রচন। করেন। 

বল। বাছণ্য বিষয়ের গুরুত্ব হেতু এ 

সকল প্রবন্ধ নব্বগাধারণের মধ্যে সেই- 

রূপ প্রচারিত হয় লাই। হিজেজ্ন।থ 

গভীর চিন্তাণীপ ব্যক্তি ছিলেন। গীত। 

ও উপনিষদাঘি হি, শাস্ত্রের যে নকল 

ব্যাখ্যা তিনি দেশবামীকে উপহার 
প্রদান করিয়াছেন তাহ? হইতে তাহার 



১০০৩ 

অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও গ্রাতিভার 

পরিচয় পাওয়। বাস । এই প্রতিভার 

বলে, অন্তে যে সকল সত্যের অস্তিত্ব 

অনুমান করিতে সমর্থ হন নাই, তিনি 
শান্ত্রবচন হইতে তাহ! পরিস্ফুট করিতে 
সমর্থ হইতেন। ভারতীয় দর্শনে তাহার 
অন্তন্গ সাধারণ অধিকারের বিষয় অব- 

গত ছিলেন ব'লয়াই, শ্বরং রবীন্দ্রনাথ 

একবার ভাহাকে, ইংরেজি ভাষায়, 

ভারতীয়, দর্শনের মৃগতত্ব সমূহ পাশ্চাত্য 
জগতে গ্রচার করিতে অনুরোধ করেন। 

কিন্তু স্বভাব-সুণভ বিনর বশতঃ তিনি, 

ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট অধিকার নাই, 
এই হেতু দর্শাইয়া এ অনুরোধ রক্ষা 

করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। 

দ্বিজেন্ত্রনাথ মনে প্রাণে গভীর 

জাতীয় ভাবাপন্ন ব্যক্ত ছিলেন। কেহ 
কখনও কোনও প্রকারে জাতীর সম্মান 

হানীকর কিছু বলিলে,' তিন গভীর 

মন্রবেদন। পাইতেন এবং সমগে সময়ে 

উত্তেজিত হইয়া তীব্র ভাবে উহার 

প্রতিবাদ করিতেন। অথচ তাহার 

স্তার ধীর শান্ত প্রকৃতির লোক খুব কম 

দেখিতে পাওয়া যার । ভারতবর্ষ পূর্ণ 

স্বাতন্ত্য ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবে, 

ইহাই তাহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। 
পুত্র পত্র, ধনজনবিভব সমন্তের 

অধিকারী হুইয়াও তিনি কআজীবন 
অনালক্ত গৃহী স্তায় জীবনযাপন করিয়! 
গিয়াছেন। কিন্ত আত্মীরস্বধন, বন্ধু- 

ভারসীয়-এঁতিহা লিক দ্বিজেজনাথ. 

বান্ধব হইতে আরস্ত করিয়া, সামান্ত 
ইতর জীবজন্তও তাহার স্নেহ তালবাস। 

হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। শাস্তি" 

নিকেতনে অবস্থানকালে যখন পাঠগৃছে 

জ্ঞ)নচচ্চায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখন 

বাস-নংলগ্ন আমলক কুঞ্জের জীবগুলি 
অনেক সময়ে তাহার ব্যাধাত জদ্মাইত। 

শালিক, চড়াই, কাঠবিড়ালী গ্রভৃতি 
আনিয়া তাহার চতুর্দিকে ঘুৰিয়া 

বেড়াইত ) গ।য়ের, মাথায় অথব৷ পাঠ্য 

পুস্তকাদির উপর নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে 
বিচরণ করিত। তিনি মধ্যে মধ্যে 

নিনেষ অন্থণিধ। বোধ করিলেও কখনও 

তাহাদিগকে তাঁড়ন। করিতেন না। 

আজীবন জ্ঞানতপত্বী, অমায়িক 

সরল প্রকৃতি অথচ তেলস্বী,) এই 

মনীষী দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হইয়া- 

ছিলেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৪ঠ| মাধ 

(১৯২৬ ধ্রীঃ জানুয়ারী) ছিয়াশী বদর 

বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। 

তাহার একমাত্র পুত্র দিপেন্ত্রনাথ 
তাহার পূর্বেই মৃত্যুসুখে পতিত হন। 

দ্বপেন্ত্রনাথের একমাত্র পুত্র দীনেন্র- 
নাথ মাত্র তখন বর্তম।ন ছিলেন । 

দ্বিজেজ্্রনাথ বন্ু-(১) বাঙ্গাণী 
বাবহারলীবী । তিনি কলিকাতার এক 

সন্ত্রাস্ত কাছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।, 

দেশ প্রসিদ্ধ নেতা ভূপেন্্রনাথ বনু তাহার 
পিতৃব্য ছিলেন। ছ্িজেন্্রনাথ বিশ্ব- 

বিস্কালয়ের একজন কৃতীছাত্র ছিলেন। 



_হিজেন্্রমাথ 

প্রথমে এদেশেই আইন (3. 1.) পরা- 

ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আইন ব্যবসায় 

আরম্ভ করেন। পরে ইংলণ্ডে গমন 

করিয়! ব্যারিষ্টার হইয়। আনেন। তিনি 

বিশেষ ক্রীড়ামোদী ছিলেন। বাঙ্গাগার 
ব্রতীবালক সজ্ঘের (3০) 9০০86 4880. 

01%6102) তিনি মহঃ সভাপতি ছিলেন। 
তগ্তিশ্ন তিনি কলিকাতা ফুটবল লিগের 

(1,92896) সভাপতি এবং ইগ্ডিক্লান 

ফুটবল রযাসোসিয়েশনের মহঃ সভাপতিও 

হইগ্লাছিলেন । বেঙ্গল অলিম্পিক 
র্যাসোসিয়েশনের (90881 01%7110 

48800190100) সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠ 

যোগ ছিল । প্রপিদ্ধ বাঙ্গালী ক্রীড়া- 

সজ্ঘ মোহনবাগান, প্লাবেরও অন্যতম 

কর্দাধ্যক্ষ ছিলেন। 

ধিজেন্ত্রনাথ নিষ্টভাষী অমায়িক 

দানশীল ব্যক্তি ছিলেন । মৃত্যুকালে 

তাহার চারি পুত্র ও তিন কন্ত! বর্তমান 

ছিলেন। প্রপিদ্ধ আইন ব্যবসাদী ও 

জননার়ক যতীন্দ্রনাথ বন তাহার অগ্রঞ্জ। 

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আধাঢ় মাসে কলিকাতা 

নগরে দ্িগেন্্রনাথের মৃত্যু হয়। 

দ্বিজেজানাথ বনু--(২)লেখক ও দেশ- 
কর্মী । বিছা গ্রদেশের অন্তর্গত ভাগল- 
পুর সহরে ১৮৬৫ হীঃ অবে ১৮ই 

ডিসেম্বর তারিখে (বঙ্গাবের ১২৭২ ৪ঠ1 
পৌয়) তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতা 
৮অজকিশোর বঙ্গ মহাশয় সে সময়ে 
ভাগলপুর জিলা স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। 

জীবনী-কোধ: ১০৩৪. 

তাহার পিতা একজন স্ুুপপ্ডিত, বিদ্া- 
হরাগী, প্রসিদ্ধ সমাজ ও. ধন্মনংস্কারক 

ছিলেন । স্ত্রী জাতীর উচ্চ শিক্ষা ও 

স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী 

ছিলেন। (কাদঘিনী গঙ্গোপাধ্যার দেখ)। 
বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে 

দ্বিজেন্ত্রনাথ প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হন এবং পরে কলিকাতায় আমিয়। 

এফ.-এ পরীক্ষায় পাশ করেন। শারী- 

রিক অস্থস্থতা বশতঃ আর বি, এ. 
পরীক্ষ। সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। 

কন্দজীবনের প্রথমভাগে তিনি কলি" 

ক।তায় বাস করেন। সে সমরে নর্বদাই 

সাছিত্য, বিজ্ঞান এভতি নান। বিষয়ে 

উৎসাহের সহিত চচ্চা করিতেন। 

পিতার নিকট হইতে বিদ্যান্নুরাগ এবং 

বিশেষতঃ প্রাণীবিদ্যা চঙ্চায় উত্সাহ 

লাভ করেন। শিক্ষা সমাপন করিয়া 

তিনি কিছুদিন যশোহর সম্মিলনী স্কুলে 

শিক্ষকতা করেন। পরে কয়েক বর 

উড়িষ্যার মন্তর্গত ঢে কানাল রাজার গৃহ- 

শিক্ষক ৭ অভিভাবকরূপে কাজ করেন। 

পরে তাহার ভগ্মীপতি খাতনাম! দেখ- 

কম্মী ঘবারকানাধ গলোপাধ্যায়ের মৃত্যুর 
পর, তিনিকিছুদিন কলিকাত! ইগিয়ান 

য্যমোসিয়েশনের (10019) 4950০019- 

সহঃ-করন্মাধযক্ষের কাজ 

নুদীর্ঘকাল তিনি জাতীয় 

1910) 

করেন। 

মহা সমিতির কারের সহিত ঘনিষ্ভাবে 
মুক্ত ছিলেন। ১৯০১.্রীঃ ভাঙে কলি. 



১৪০৫ 

কাতায় অনুত্ঠিত মহাসমিতির অধিবেশ- 

নের সহিত যে শিল্প প্রদর্শনী হয়, তিনি 
তাহার একগ্ন কর্দীরূপে শিল্প সম্ভার 

গ্রহ করিবার ভন্ত ভারতের নালা- 

স্থানে গমন করেন। 

ছিজেন্ত্রণাথ প্রধনতঃ বাল কবালিকা- 

দের উপযোগী প্রাণীতত্ব বিষয়ক প্রব- 

স্ধাদি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 

করেন। তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতেই 

বৈজ্ঞানক গ্রস্থরাশী পাঠে বিশেষ 
আনন্দ অন্ভুভব করিতেন এবং সখা, 

সখ! ও সাথী প্রভৃতি তৎকালে প্রচলিত 

বালকনাপিকাদের পত্রিকায় মরল 

ভাষায় প্রাণীঞ্জগৎ সধ্বন্ধে বহু মনোজ্ঞ 

প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তী জীবনে 

তিনি জীব-জন্ক ও কাট পতঙ্গ নামে 

হইখানি মনোরম পুস্তক প্রণন্নন করেন। 

তৎপূর্বে বাঁণকবাণিকাঁদ্দের উপযোগী 
করিয় এ শ্রেণীর আর কোনও পুস্তক 

প্রকাশিত হয় নাই । এক্ষেত্রে দিছেন 

বাবু একরূপ পথ প্রদর্শক ছিলেন। 

জনহিতকর কাধ্যের সহিতও 

তাহার [বিশেষ যোগ ছিল। পূর্বোক্ত 

ইন্ডিয়ান য্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে 

তিনি একবার নিজের জীবন বিপন্ন 

কারয়াও, ছল্সপবেশে আদামের চা-বাগ!- 

নের কুলীদের অবস্থা জানিবার জন্ত 

গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ধেবে তিনি 
কলিকাঁতার ভাড়াটিয়া মোটর যান- 
চালক € [1700115018৮ 888০01%- 

ভারভীয়-এঁতিহানিক ছিজেজলাল 

6০0) সমিতির কর্মাধ্ক্ষ ছিলেন। 

১৩২৮ বঙ্গাবকের অগ্রহায়ণ মাসে 

(১৯২৯ সালের নবেম্বর ).মাত্র পঞ্চানন 
বমর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি 

অকৃতদার ছিলেন । 

দ্বিজেজ্দলাল রায়-খ্যাতনাম। করি 
ও নাট্যকার । ১২৭* বঙ্গাষের শ্রাবণ 

মাসে (১৮৬৭ শ্রী; জুলাই) নদীয়। 

রুষ্ণনগুের পিতৃভবনে তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতা কার্তিকেয়চন্ত্র রায় নদীয়া 

রাজাদের দেওয়ান ছিলেন (কার্তিকেয়- 

চন্ত্র রার দ্রষ্টব্)ট। তাহার বারেজ্ 

শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । দ্বিজেন্ত্রলালের মাত। 
গ্রসন্নময়ী শ্রীমদছৈতাচাধ্যের বংশীদ্ব 

কাণাটাদ গোস্বামীর কন্তা ছিলেন। 

প্রথমে কৃঞ্জনগরের য়াংলে। বার্ণা- 
কুলার (40819 ৬6709000181 ) স্কুলে 

তাহার শিক্ষা আরস্ত হয়। তৎপরে 

তিনি তথাকার কপেঞ্জ সংলগ্ন বিদ্যালয় 

হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হম 

(১৮৮৪ থ্রীঃ)। তৎপরে যথাসময়ে হুগলী 

কলেজ হইতে এফএ (198 40৮৪ ) 

কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি-এ এঞং 

কলিকাত। প্রেসিডেন্দী (919810970)) 

কলেজ হইতে এম্-এ পরীক্ষার উদ্বীর্ণ 
হন। প্রবেশিক] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া. 

দশ টাক বৃত্তি পাইয়াছিঞেন এবং 

এম্-এ পনীক্ষাতে দ্বিতী গান অধিকার 
করিয়াছিলেন। 

পাঠা জীবন শেষ করিয়া! সামা 



'খিজেজলাল 

বিকার বিহারের অন্তর্গত রাফেলগঞ্জ 
দই চবি শিক্ষকতা, 

।ঈরজ রাজেঞ- 
জাল তথাকারি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। 
তৎপরে সরকারী বুৃতি পাই কৃষিবিস্তা 

শিক্ষার্ম ইংলণ্ডে গমন করেন। তিন 
বৎসর তথায় থাকিয়া! বিখ্যাত সিসেষ্টা- 
রের ( 01297096966 ) কৃষি বিস্তা লয়ে 

অধ্যরন করিয়া! বিবিধ উপাধি ( চি, চ 

4০ ১3 24, 7৮ ৬১ 0, ও 10. 2৩, 

£&, £, ) লাভপুর্বক ম্বদেশে প্রত্য।- 

বর্ন করেন (১৮৮৬ খ্রীঃ ডিদেন্বর) 

এবং জরিপ ও জমাবনদী বিভাগে 
(90:90 &00 98681972908 ) উচ্চ 

পদে নিযুক্ত হন। এই সময়েই কলি- 

কাতার গ্রণিদ্ধ হোমি গপ্যাথিক চিকিং- 

সক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্ত। 

স্থরবাপার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

গরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়। 

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য 

কিছুকাল মধ্য গ্রদেপের অন্তর্গত রায়" 
পুদ্ধে প্রেরিত হন। তৎপরে বাঙ্গাল! 

দেশেরই ( সেই সময়ে বর্তমান বাজাল। 
গ্রদেশ, বিহ]র,উড়িস্যা ও ছোটনাগপুর 

একই ছোটলাটের শাসনাধীন থ।কির! 

বাজাব। 7392%8] নামে পগিচিত ছিল) 

নানাগথানে গমন করেন। গ্রাঙ্জ ছাবিবশ 

হৎসক কাপ বিভিন্ন গ্ষেত্রে গ্রতিষ্ঠার 

সহিত”কাজ করিয়া ১৯১২ ভীঃ অন্দে 

বানা ভঙ্গ হ্তে জবলর গ্রহণ করেন। 

জীবনী-কোষ ১০০৬ 

দ্বিপ্ধেন্রলাল সাহিত্য হিলাবেই 

বষধিক খ্যাত ছিলেন গড়ি অর 
কালেই হার করিত পাকি শিয়া] 

পাওয়া বায়। আট নয বনয বিমের্ 

স্থন্দর সুন্দর কবিতা ব্লচনা করিয়া 
বয়োজ্যেষ্টগণের বিন্মর উৎপাদন করি- 

তেন। তাহার অধিকাংশ কবিত। 

প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যূলক ছিল। তিনি 

উর বয়সেই অপেক্ষাকৃত অল্পভাবী ও 

গন্তার ছিলেন। সেইজন্ত বাল্যকাপের 

কবতাগুলি প্রারই বিষাদময়। বিদ্যা- 

লয়ে পাঠকালে নিপ্নমিত কবিতা ও 

গান রচনা কারতেন। তাহার দ্বাদশ 

হইতে সপ্তদশ বত্মরের মধ্যে রচিত 

কবিতা ও গানগুলি “ আর্্যগাথ।”» (১ম) 

নামে প্রকাশিত হয় (১৮৮২ ত্রীঃ)। 

আধ্যদর্শন, নব্যভারত, বান্ধব প্রভৃতি 

তৎ্কাল খ্যাত মাপিক পত্রিকাগুপিতে 

তাহার রচন। প্রকাশিত হইত। পরে 

স্বাস্থ্যহানী বশতঃ এবং অধ্যমনে ব্যস্ত 

থাকায় দীর্ঘকাপ আর বিস্বৃতভাবে 

সাহিতা চচ্চা করিবার সুযোগ পান 

নাই। ইংলণ্ডে অবস্থানকা,ল তিনি 

কিছু কিছু ইংরেজি কবিতাও রচন! 

করেন এবং 71571198 0£ 100 লামে 

একখানি কবিতার পুস্তকও রচন। 
করেন। গ্রন্থখানি খ্যাতনাস! ইংরেজ 

কবি সার এডউইন 'আাপক্ডিকে (81: 

[0৫10 10010 ) উৎসর্গ করেন) 

এই পুস্তক প্রকাশ বাগ তিনি ইাগখক 
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সাহিত্য রসিকগণের সহিত বিশেষ 
পরিচিত হন। দেশে ফিরিয়া অনিবার 

পর বন্ধ জীবনের ব্যস্ততার ম্যধ্যও 
কতকগুলি ইংরেজি কবিতা রচনা 

করেন। সেইগুলির আর পরে সন্ধান 

পাওয়] যায় নাই। ইংলত্ডে অবস্থান" 

কালে তাহার অন্ভতম অগ্রজ জ্ঞান্জ্- 

লাল ও হরেন্দ্রলাল সম্পার্দিত “পতাকা” 

নামক সাপ্তাছিক পত্রিকায় ছ্বিজেন্দ্র- 

লালের অনেক পত্র প্রকাশিত হয়। 

প্র সকল পত্রে নান! বিষয়ে তাহার 

পর্ধ্যবেক্ষণ শক্তি ও দুরদৃষ্টির পরিচ্গ 
পাওয়া যার। কর্মজীবনের প্রথমভাগে 

তাহার পুর্বোক্ত আর্ধযগ।থার ২য় ভাগ 

প্রকাশিত হয় । পরে আলেখা, ত্রিবেণা 

ও মন্ত্র নামে আরও তিনখা শি উচ্চাঙ্গের 

কাব্য প্রণয়ন করেন। “মন্ত্র” কাব্যের 

কবিতাগু'ল গভীর ভাবোদ্দীপক ও পনিত্র 

ভাবপুর্ণ। 

হান্তরসাতআক কবিতা ও সঙ্গীত 

রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সময়ে 

অগ্রতিতবন্দী ছিলেন। তাহার ব্যঙ্গ কবিতা 

সম্পূর্ণ নৃতন ছণচে, নূতন ধরণের সুরে 

এবং রচিত ব্যঙ্গ সঙ্গীতগুলি বাঙ্গাল 

সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কাবাগুপির 
মধ্যে জাযাড়ে ও হামর গান সমধিক 

প্রনিদ্ধ। হাসির গানের অনেক সঙ্গীত 

পরবর্তীকালে প্রণীত নাটক্কগুলির 
অন্তত ভ্য়। সামাজিক কুসংস্কার, 
ফপটত1ওগামী প্রভৃতি নাক্রঘণ করি 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক দ্বিজেজালাল 

তিনি ষে মকল সঙ্গীতাদি রচন। করেন, 

তাহাদের মধ) অনেকগুপির মুলে 

মতা ঘটনা ছি) 
নাট্য কারযূপে বিজেজলালের যা 

আরও মধিক ছিল | তাঁহার নাটক. 

গুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেপীর ছিল-- 

পৌরাণিক, ্ঁতিহাধিক ও মামাজিক। 

ধ্রতিহাপিক নাটকগুলির মধ্যে মেবার 

পতন, সাঁঞ্জাহান, ছুর্গাদান, নূরজাহান 

ও প্রতাঁপনিংহ সমধিক প্রসিদ্ধ । ইহা. 

দের প্রত্যেকটিতে তিনি একটি আদর্শ 

চরিত্র অঙ্কণ করিতে গ্রয়ান পান। এই 

নাটকশুলির ভিতর দিয়া তিনি দেশাত্ম 

বোধ প্রচার করিবার যে চেষ্টা করেন। 
তাহা! যেপিখেষ ফল্দায়ক হইয়াছিল, 

তাহ বাঙ্গালা সাহিত্য ও রাজনীতিক 

জীবনের ইঠিহাসবেত্তারা মমধিক অব- 

গত আছেন। বিভিন্ন নাটক।বলীর 

অন্তর্গচ অনেকগুপি লঙ্গীত বহুকাল 

বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 

দ্বিজেন্দ্রলাল যে সকল সঙ্গীত রচন৷ 

করেল, তাহাদের মধ্ো “আমার দেশ 

(বঙ্গ আমার জননী আমার ইত্যাদি) 

এবং “মানার জন্ভূমি' ( ধন ধান্ত 

পু্পভর1, আমাদের এই বসুদ্ধর| 

ইত্যাদি ) শীর্ষক জাতীর ভাবোদ্বীপক 

সঙ্গীত ছুইটি এক কালে গভীর উন্মাদনার 

স্ষ্টি করিত। বাঙ্গলার জাতীর সঙ্গীত 

সমুহের মধে উহাদের তুলা প্রাণোন্সা- 

দক সঙ্গীত গধিক নাই। ভিন বদ 



ছিজেজালাল 

ভাব! ও সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়! 

তাহার “বঙ্গ-তাবা” (আদি গে! 

'তোঁমার চরণে জননি ইত্যাদি) নামক 

সঙ্গীতটও বছুকাল সহত্র কে গীত 
হইত। তাহার অন্ান্ত সঙগীতগুপিও 

ভাব ও ভাষার মাধূর্ষ্য বাঙ্গাণা ভাষার 
শ্রেষ্ঠ রত্বমুছের অন্ততম | 

কর্মক্ষেত্রে তিনি নরকারা চাকুরীয়া 

হইলেও দেশাত্মবোধ, ৫জস্থিতা ও 

নির্ভীকতার জন্ত সর্বদাই সকলের 

শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গেষোক্ত ছুইটি 

কারণে বছবার উদ্ধতন কর্তুপক্ষের 

সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 

একবার ঝাঙ্গাণার অন্ততম ছোটলাট 

সার চালন ইলিয়াট (91201091198 

[0]]198) সাহেবের সহিতও তাহার 

তঘর্ষয উপস্থিত হয়। ছোটলাট সাহেব 

তাহার নির্ভাক আচরণে ও স্পষ্ট বাক্যে 

জুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিশেষরূপে বিড়- 

স্বিত করিতে চেষ্টা করেন। নখের 

বিষয় দিজজেন্ত্রলালের উর্ধতন কর্মচারীর! 

তাহার কাধে বিশেষ সন্তুষ্ট থাকায় 

ছোটলাটের মনৌবাঞ্ছ। পূর্ণ হয় নাই। 
ইভ1 ভিন্ন পরেও কয়েকবার উর্ধীতন 

কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার বিবাদ উপ- 

স্থিত হয় এবং চাকুরী পীবনের প্রায় 

শেষভাগে ভিনি মর্্ান্তিক কুদ্ধ হহয়, 

আমলাতঙ্তরের কার্ধা গ্রণালীর তীব্র 

মুয়ালোচন। করিয়া! “1207098 1৪0০6 

879 73955 7০1107” (সতত! সব শ্রেষ্ঠ 

জীবলী*কোব ১০০৮ 

পন্থা! নছে) নামে এক বক্তৃত। প্রদান 

করেন। 

ইংলগ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার 

পর তাহাকে সমাজচ্যুত করিবার জন্ত 
অনেকে চেষ্টা করেন। সেই কারণে 

তাহার বিবাহের সময়েও অনেকে 

তাহার সত সামানিক সংশ্রব পরি- 

হার করেন। কিন্ক তিনি শত আনু- 

রে।ধেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হুন 

নাই। এসময়ে আচার-সর্স্ব, সমাজ- 

পতিদের ব্যবহারে, অ.তমাত্র বিরক্ত 

হন। তাহার অনেক হাদির গানে ও 

কবিতায় ই সকণ প্রাণহীন ধর্ম্ব-ব্যব- 

সারীদিগকে তীব্র কখাঘাত করেন। 

ইংলও হুইতে ফিরিবার পর তিনি 

অনেক বিষয়ে সংস্কারপন্থী ছন এবং 

আচার ব্যবহারে খানিকট৷ পাশ্চাত্য 

ভাব অবলঘ্বন করেন। 

লগে অবস্থান কাণেই তাহার 

মাতা ও পিত।র পরলোক প্রা্চি হয়। 

বিবাহিত জীবনের ষোড়শার্ষে তিনি 

বিপত্বীক হন। পত্বীর মৃত্যু তাহা? 

জ।বনের এক বিখেষ পরিবর্তন আনক্নন 

করে। 

বাণ্যকাল হইতেই তিন তীক্ষধা 

ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। প্রবেশিক। 

পরীক্ষা দিবার প্রান্ধ কালে তাহার এক 

ইং়েপী রচন। প্রেমিডেব্দী কলেজের 
খ্যাতনামা অধ্যপক রে! সাহেবের (. 

এ, 7০৩ ) বিশেষ গ্রশাম। গান কয়ে। 



১০০৯, 

কৃষ্ণনগরে স্কুলে পড়িনার সময়েই তিনি 

এক শ্চাদর নিবারণী দতা” স্থাপন 

করিয়াছিঙগ্েন। তিনি শৈশব হইতে 

সবক ছিলেন । ইংলগ্ডে অবস্থান কালে 
উৎকৃষ্টরূপে ইংরেজি সঙ্গীতও শিক্ষা 

করেন। তাহার অনেক বাঙ্গালা গানের 

সুরে ইংরেঞ্জি সুরের মিশ্রণ আছে। 

ধিজেন্্রলাল সাহিতারণিকও ছিলেন। 

বন্ধুবান্ধবগণকে লইর। সামাজিক আলাপ 

পরিচয়, সাহিত্য চচ্চা প্রভৃতির জন্ত 

তিনি *পুর্ণিা সম্মিলন” নামে একটি 
অন্নষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। ১৩১১ 

বঙ্গষের দোলপুর্ণিমার দিন উহার 
প্রথম অধিবেশন দ্বিজেন্ত্রলালের বাটিতে 

অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বন 

খ্যাতন[ম। সাচ্ত্যরমিক সেই অনুষ্ঠানে 

উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে ক্রমে ওঁপ- 

ন্যাসিক ৬দামোদর মুখোপাধ্যায়, 

নাট্যকার ৬অমৃতলাল বনু, অধ্যঙ্গ 
গিরিশচন্দ্র বন্নু, বিচারপতি ৬সারদাচরণ 

মিত্র, সাহিত্য পরিষদের অন্থতম প্রতি- 

ঠাতা ৬ব্যোমকেশ মুস্তফী, দার্শনিক 

হীরেন্ত্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন মনম্বী- 

গণের আমন্ত্রণে তাহাদের গৃহে বিভিন্ন 

পুর্ণিনায় শ্রী সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয়। 

কম্ধজীবনের প্রথমতাগে তিনি ও তাহার 

করেকজন বন্ধ মিপিয়! এক “ডাকাতের 

ক্লাৎ* প্রতিষ্ঠা করেন। উহ। সাঁমাঞ্জিক 

মেলামেশার 'এক প্রধান স্থান ছিল। 
প্রতি বুবিবার মকাণ হইতেই উহার 

. ১২৭-৮১২৮ 

ভারতীয়-এঁভিহছাজিক দ্বিজেজঙাল 

অধিবেশন আরম্ত হইত । সঙ্গীতালাপ, 

সাহিত্য আলোচনা, আবৃত্তি, গল্প পাঠ 
প্রভৃতি কাজে সমস্ত দিন উার অধি- 

বেশন চণিত। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশিষ্ট 

সাহিত্যরথীগণও এ দশের “ডাকাত” 

|ছলেন। এ ডাকাতের ক্লাবের বিভিন্ন 
অধিবেশন উপলক্ষেই ছ্বিজেন্ত্রলালের 

অনেক বাঙ্গ সঙ্গীত রচিত হয়| কর্ধ- 

জীবনের শেষভাগে, কলিকাতা অবস্থান 

করিবার সময়ে, পুনরায় কিছুকালের 

জন্য পৃর্ণিমা 'সন্মিলনীর অধিবেশনের 
আয়োঞ্জন করেন। এই সময়েই, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের “মন্দির” প্রতিষ্ঠা 

উপলক্ষে তিনি পূর্বেক্ত “বঙ্গ ভাষা 

নামক ন্ঙ্গীতটি রচন| করেন। 

দ্বিজেন্দ্রলাল শিয়লিখিত গ্রন্থগুলি 

রচনা করেন! (ক) নাটক--চন্ত্রগুপ্ত, 

পাষাণী, দিংহল বিজয়, বঙ্গনারী, তাঁরা- 

বাঈ, মেবার পতন, রাণ। প্রতাপ, 

সীতা, পরপারে, দুর্গা দান, নূরজাহ!ন, 

সান্গাহান, ভীম্ম ও গ্রায়শ্চিত্ত। (খ) 

গ্রহসন-__বিরহ, পুনর্জন্ম, ত্রযহস্পর্শ, 

কন্ধি অবতার, আনন্দ বিদায়, একঘরে। 
(গ) গীতিনাট্য--নোরাররুস্তম। (ঘ) 

কাব্য--আর্ধ্যগাঁধ! ১৭ ও ২য় ভাগ, 

আলেখ্য, ভ্রিবেণী, মন্ত্র, | (9) নঙ্গীত 
হানির গান । ৰ 

সাহিত্যিক জীবনের মধ্যভাগে 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গুচিতার অভাব ও 

অল্পষ্টতার অন্ত তিনি রবীন্নাথের 



ভোৌও 

রিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন এবং 

কয়েক বৎসর এই বিষয় লইগন। বছ 
সাহিত্যিকদের মধে বাদানুবাদ চলিতে 

থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্থতি 
পড়ি॥। ধিজেজলালের ধারণ! হয় যে, 

রবীন্দ্রন।থ তীাছার সকল রচনার জন্য 
পশ্বরিক অন্গপ্রেরণ। (৫1৮1108 11091)178- 

৮০৪) দাবী করেন। এই বিষয়ে 

নিঃসনেহ হইবার জন্ত রবীন্দ্রনাথের 
সছিত তাহার পত্রালাপ হয়। কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ গ্রদত্ত উত্তর, দ্বিজেন্ত্রলালের 
মনঃপৃত ন| হওয়ায়, তিনি মানিক পত্রি- 

কাঁয় এই বিষন্ন আলোচন। আরম্ত 

করেন। 

কর্মজীবনের শেষভাগে কয়েক বৎসর 

ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! তাহার শ্বাছ্থা ভঙ্গ হয় 

এবং ন্যাম রোগের আক্রমণে তাহার 

কর্ম ক্ষমত| বিশেষ হান পায়। মৃত্যুর 

অল্প কিছুক'ল পূর্বে, অধুনা বিখ্যাত 
“ভারতবর্ষ” নামক মাসিক পত্রিকার 

প্রকাশের সুচনা হয়। ছিঞেন্্রলালই 

তাহার প্রথম সম্পাদক হুইবেন এইপ্নূ্প 
স্থির হুইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের 

প্রথম সংখ্যা এ্রকাশের পুর্বেই ১২০ 
বজাষের ত্র! জৈষ্ঠ (১৯১৩ গ্রীং মে) 

কাগকাতায় বাটাতে তাহার মৃত্যু হয়। 

জীবনী”কোব ১০৯০ 

দ্বিজেন্্লালের একমাত্র কন্ত। মায়ার 

সহত, দেশপুজ্য সুরেন্ত্রনাথের একমাত্র 

পুত্র ভবশঙ্করের বিবাহ হয়। খ্যাত. 

নাম। গায়ক ও কবি দিলীপকুমার 
ছ্বিজেন্্রগালের একমাত্র পুত্র। ' 

ভোগ মহথামুনি-_এই ভক্ত সাধু নীনী 
বংশে জনসগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

দ্রটক-_-একজন বৌদ্ধ স্থবির । বৌদ্ধ 

ধর্ম প্রচার দ্বার। মানবের কণ্যাণ 

নাধনে তাহার জীবন উৎস্থ্ ছিল। 

দ্রেমিড়াচার্ধ্য--দ।ক্ষিণাতোর একক্ষন 
দশ।নক পণ্ডিত। তিনি হ্রীঃ তৃতীয় শতা- 

বীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট। 

দবৈতবাদী ছিলেন। তাহার রুচিত 

ভাষ্তের নাম দ্রমিচ্ ভাব্ত। তাহার 

রচিত গ্রন্থ এখন আর পাওয়। যাগ লা। 

রামান্ুজ তাহার শ্রী-তাম্বে তাহার 

উল্লেখ করিয়াছেন । 

জ্রুপদ মুনি_একসন্ আবুর্কেদ চার্ধা। 
গে প্রস্থতি লক্ষণ নামক গ্রন্থ তাহারই 

রচিত । 

জ্োপনিংহ-__তিনি বল্লভীপুরের মৈ ব্রক 
ংশের প্রতিষ্ঠাতা ভটার্কে॥ দ্বিতীয় 

পুর । তিনি ৫০৯ হইতে ৫২৬ গ্রঃ 
অন্দে মধ্যে কখনও সমন্ধে বাজ 

করিয়াছিলেল। ধরসেন (প্রথম) দেখ । 



ধঙদেব- তিনি প্রাচীন কাণ্কুজ 

নগরের চন্দেল্ল বংশী যশোধর্ম দেবের 

পুত্র | খজুরাহ গ্রামে বিশ্বনাথ মন্দিরে 
আবিষ্কৃত শিলাঃলপি পাঠে অবগত 

হওয়| যায় ১*৫৯ বিক্রমাবে (১০০২ 

খঃ) এই পরাক্রাস্ত নরপতি রাঢ় ও 

অঙ্গ দেশ জয় করিয়।ছিলেন। 

ধজরনাথ- একজন লাখপনস্থী যোগী। 

তিপি গ্রণব সাধন বিশেষ করিয়া 

প্রচলন করেন। তাহার অন্তান্ত মত 

গোরক্ষপন্থীদের হ্যায়! 

ধণবাল €(সং-ধনপাল )--একজন 

দৈন কথ। গ্রন্থকার। তিনি “ভবিদত্ত 

কথ।* নামে অপত্রংশ ভাষায় একখানি 

কথাগ্রন্থ রচনা করেন। জন ধর্মের 

কোনও অনুষ্ঠানের মাহাত্ময বীর্্নই 

পুস্তকথানির গ্রতিপাগ্থ বিষয়। তিনি 

কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহা 

এখনও নির্াঁত হয় নাই। 

ধণ্ডল__মোহামদ ঘোরীর আক্রমণে 
কনোৌজরাজ জযচন্ত্র পরাজিত হইলে 
তাহার পৌত্র শিবাজী ১২১২ খ্রীঃ অব 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়। বাজপুতানার 

মরুভূমিতে আশ্রন্ধ লইয়া ছিলেন। 
তাহার জে পুত্র অশ্বখাম।। অশ্বখামার 

অন্তম পুর ধৃঙল গোঠীগতি ₹ইয়া- 
ছিলেন । আহার বংশধবেরা এখনও 

রাঙপুভানায় বর্তসান রহিয়াছেন। 
ধনু সেন _বধ্ধমান জেলার অন্ত- 

শর্ত খড় গ্রাসে ১২৭১ বঙ্গাবে তিনি 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 

রামপরাণ দেন। জাতি উগ্র ক্ষত্রিয়। 

গ্রামের পাঠশালাতে তিনি ছাত্রবৃত্তি 

পর্যন্ত অধারন করেন । তৎপরে বর্ধ- 

মানে মহারাজার কলেছে তাহার শিক্ষা 

আরম্ভ হয়। এই কলেজ হইতেই 

তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

সেই সময় হইতেই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কবিত| লিখিতে আর্ত করেন। যথ। 

সময়ে তিনি একএ পরীক্ষা দেন। 

অতঃপর তিনি “মুন্দরী” নামক একখানি 

উপন্তাম রচন! কার্পতে আরস্ত করেন, 

তাহার প্রায় অর্ধেক অংশ ও দস্া- 

দ্ুছিতা” নামক একথানি ক্ষুদ্র উপন্া 

“উগ্র ক্ষত্রিক্ন প্রতিনিধি* নামক মাপিক 

পত্রিকার প্রকাশিত হয়। ১২৯৪ সালে 

বি-এ পড়িবার মানপে তিনি কপিক!তা 

আনিয়। মেট্রোপলিটন কলেতে বি-এ 

পড়িতে আরঞ্ত করেন। এ মময়ে 

১২৯৫ সালে গ্রথম “হুদর্শনের রাজ্যা- 

ভিষেক* নানক নাটক রচনা করেন। 

ক্রমে তিনি, সঠী মালাবতী, অন্ধবঙ্গের 

হরিসাধন, অভিমন্থ। বধ, সতানারারণ 

মাহায্বা, গোবদ্ধন মিগন, পৃথুবাঞ্জর 

শতাখমেধ যজ্ঞ উমাভার| ব1 জটিগ, 

পাওব শিলন বা কণবধ, ধরন 
ব। বিবমঞ্জল, হংসধ্বজের সহণযুক্কি, 

ধর্মধ্ৰজ ঝাঁজীর হরিবালর, মহামিগন 
ও মহাগরীক্ষা এই পৌরাণিক নাটক- 
গুণি রচনা! করেন । ১৩২ সা 



ধনগুণ্ 

তিনি নবদ্বীপের অদুরবর্তী সমুদ্রগড় 
গ্র।মে তারাগ্রসন্ন রায়ের জধিদারীর 

ম্যানেঞ্গার নিদুক্ত হন। এ পদে চারি 
বৎসর কার্ধ্য করেন। তৎপর শ্রীরাম- 

পুরের নদলাল গোম্বামী মহাশয়ের 

ষ্রেটের নুপারিণ্টেগণ্টের পদে কার্য্য 
করিয়াছলেন। তিনি ১৩৯ সালে 

মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন 

করেল, তাহার রচিত গ্রন্থের কেবস- 

মাত্র পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ, কর্ণ 

বধ ও সতীমালাবতী নামক গ্রন্থগুলি 
প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাকু্ সেন 

কর্তৃক তাহার রচিত গ্রন্থের আরও দুই- 

খানি প্রকাশিত হইয়াছে। 

ধনগুগু--যে মকল ভারতীয় পণ্ডিত 

বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্র তিববতীয় ভাষায় অগ্নু- 
বাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের 

অন্ততম ছিলেন। 

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়-_আমে- 

নিকাপ্রবাণী একজন খ্যাতনাম। বাঙ্গালী 

অধ্যাপক ও জেখক। ১৮৯৭ খ্রীঃ 

অফের ভ্ুলাই মানে কলিকাতায় 
তাহার. জগ্ম হয়| তাহার পিত। 
কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় তমলুকে 
ওকালতী করিতেন। তিনি ১৯০৯ 

প্রঃ অন্দে কলিকাত। হইতে প্রবেশিকা! 

পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইয়া, পিতামাতার 
অ্ঞাতুনারে প্রথমে জাপানে, পরে তথ। 

হইতে আমেসিকার চলিয়া ধান এবং 

জীবনীকোষ ১০১২ 

শম্তক্ষেত্রে, হোটেলে, গৃহস্থের বাটাতে 

ও ফলের বাগানে নান। রকম চাকরী 

করিয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা অর্জন করিয়া- 

ছিলেন। তিনি কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত 

ফ্রাসফোর্ড বিশ্ববিষ্ত।লয়ের শিক্ষ। সমা- 

পন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন এবং 

সাহিত্য সেবায় মন দেন। ইউরোপ 

ও আমেরিকার সাহিত্যিক বঝলিয়। তিনি 

বিশেষ খ্যাতি অজ্জন করেন এবং সঙ্গে 

সঙ্গে তিনি প্রভৃত অর্থও উপার্জন করিয়! 

ছিলেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাজ্ঞ রোম। 

রোল তাহার লিখিত পুস্তক পাঠ 

করিয়াই, রামকৃষ্চ পরমহংন দেবের 

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি 

একজন ভাল বক্ত। ৪ ছিলেন। ভারতের 

সংস্কৃতি ও নভাতা সম্বন্ধে নানাহ্থানে 

বহু বন্তৃত। করিয়! বিদেশীদের কৌতু- 
হল চরিতার্থ করিতেন । মিস মেয়ে 

নামক মার্কিন মহিলা, যখন “মাদার 

ইত্ডিয়া, ন'মক পুস্তক লিথিয়1, বিদেশে 
ভারতবাসীদের কুৎম! প্রচার করিবার 

চেষ্ট/ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি 

তাহার উষ্তর স্বরূপ এক পুস্তক প্রকাশ 

করায়, ভারতবাসীদদের সম্বন্ধে আমে- 

রিকার লোকের ভ্রান্ত ধারণ! অনেক 
পরিমাণে বিদৃরিত হইয়াছিল । ইং১৯১৭ 

সাপে তিনি এক মার্কিণ মহিলাকে 

তথায় বিবাহ করেন। তীাঙার ষোল 

বৎসর ব্ঞ্চ একটি পুত্র আছে, তাঁঙার 

নায় নরেজগোপাল। তিনি বন পৃন্তক 



১০১৩ 

রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৩ সালে 

প্রকাশিত 0586 800 00৮ 08869 

নামক গ্রন্থে তাহার জীবনের অনেক 

কথ! বর্ণনা করিয়াছেন। ১৯২৪ গালে 
যা 3:0016:5৪ 8908 নামক 

গ্রন্থে তাহার ভারত ভ্রমণের বিবরণ 

বর্ণিত আছে। তাহার লিখিত কতক 

গুলি পুমস্তকের নাম নিয়ে গ্রদতত হইল-_ 
(985 90৮ 11)6 8909 ০0? 91197809, 

0116 96010 [01856622918 01 6109 

15880, 4 901) 0? 11061)07 10019 

4১208979 10950010279] 18,539695 

11010 01617011000. 1311016, ৬1910 

11012 10) 010) 1)1511108107760 

111019) 109,279, 61) 11610 01 117019) 

15210 06 1519010906 2910616 

7388,565 2100 0160) [191 6109 

01018 0900১ 01)0100. 0109 17 01)61) 

0116 0917101 01 6179 ৩. 

১৯২১ ও ১৯৩২ সালে জন্মভূমি 

দর্শনার্থ তিনি হইবার এদেশে আগমন 

করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের 

সভাপতি মহারাজ ৬শিবানন্দ স্বামীর 

মন্ত্র শিষ্ত ছিলেন। বড়ই হঃখের বিষয় 

১৯৩৯ সালের ১৫ই জুলাই ( ১৩৪৩ 

বঙ্গাব্ব ) মানসিক অশান্তি লাঘবের জন্ত 
তিনি আমেরিকার নিউইয়ক, সহরে 

আত্মহত্মা করিয়। মৃত্যুবরণ করিয়!ছেন। 
ধনঞ্জয়-_(২) খীঃ চতুর্থ শতাবীর মধ্য- 
ভাগে পাটলীপুত্র নগরে সমুদ্রগুপ্ত। 

ভারতীর-এঁভিছাসিক ধনগ্য় 

সম্ট ছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথের 

কুম্থলপুর-রাগ ধনঞ্জয় ও অন্ভতান্ত বছ 
নরপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । 

ধনগ্য়--( ২) মালবের অধিপতি মুঞ্জ 

বাকৃপতি রাজদেবের রাজত্বকালে (৯৭৪ 

-_-৯৭৫ শ্রীঃ) ধনঞ্জয় ও ধনিক নামে 

দুই ভ্রাত। তীহার রাজসভায় বিস্তমান 

ছিলেন। ধনঞ্জয় 'দশরূপক' নাংম এক- 
থানি অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ধনিক “সবলোক* নামে উক্ত দশরূপ- 

কের এক টাকা প্রণয়ন করেন। ধন- 

গর তাহার গ্রন্থে গুণাঢা বিরচিত 

বৃহৎকথার” উল্লেখ করিয়াছেন। 

ধনঞ্জয়-- (৩) একজন জৈন আচার্য । 

তিনি দ্বাদণ শতান্বীর মধ্যভাগে 'নাম- 

মাঃ” নামে একখান! সংস্কৃত অভিধান 

রচনা করেন। 

ধনঞ্জয় দৈবজ্ঞ_বৎস কুণোত্তব ধন* 
গুয় দেবজ্ঞ একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের 

বিজ্ঞ পপ্ডিত ছিলেন। তিনি 'জাতক 

চন্রপণোর় নামে একথান। গ্রন্থ রচন। 

করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে বন গ্রস্থকারের 

নাম ও তাহাদের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থ পুরীর শঙ্কর মঠে আছে। 

ধনঞ্জয় ভাছুড়ী--তিনি পাবন! দিলার 
অন্তর্গত পোরজন! নামক স্থানের জমি- 

দার বংশের প্রতিষ্ঠাতা | তাহারা 
“কুলুমাঞ্জলী” প্রণেতা বিখ্যাত পঙ্গিত 

উদদয়নাচাধ্যের বংশধর | এই বংশের 
শাখা নানাহানে বিস্তর লাত করি” 
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যাছে। মুকুন্দনাথ ভাঙুড়ী পৌরজনার 

ভাহুড়ী, বংশের উজ্জল রত্ব ছিলেন। 

তিনি তিনটা শিশুপুত্র রাখিয়া! অকালে 
পরলোক গমন করেন। 

ধনদেব--অযোধ্যায় মূলদেব, ধলদে, 

বার়দেব, বিশাখদেব, সত্যমি তর, শিববত্ত। 

হুরধযমিত্রে, সভ্বমিত্র, বিজয়মিত্ত, মাঁধা- 

বন্মা, বহসতিমিত্র, অযুমিত্র, দেব" 

মিত্র, হন্দ্রমিত্র,। কুমুদসেন, অজবর্থা 

গ্রভৃতি রাজাদের লামের প্রাচীন মুদ্র। 
পাওয়! গিয়াছে। এই সকল মুদ্রায় 

্রাঙ্মী অক্ষরে রাজাদের নাম লিখিত 

আছে। সম্ভবতঃ অযোধ্য! প্রদেশেই 
তাহাদের রাজ্য ছিল। 
ধনপতি- এই দেশ বিখাত পণ্ডিত 
“জ্ঞান মুক্তাবলী+ নামে এক গ্রন্থ রচনা 

করিয়াছেন। 

ধনপতি জুরী-তিনি “ভাষ্যোৎ কর্ষ 
দীপিক।” নামে মহাভারতের একখানি 

উৎকৃষ্ট টাক! প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
এততঘ্বাতীত তাহার রচিত আরও গ্রন্থ 

ছিল। তিনি শহ্করাচাধ্যের সাক্ষাং 

শিশ্ত ছিলেন। তাহার সকল গ্রন্থ এক্ষণে 

ধছ অনুসন্ধানেও পাওয়! যায় নাই। 

ধনপাল--(১) একজন সংস্কৃত কবি। 

তিনি ব্রাঙ্গণবংশসভূত ছিলেন। পরে 

জৈন ধর্পে দীক্ষিত হন। তাহার অগ্রজ 
শোভন শোভন স্ততি' নামে জৈন 

ভীরঘস্করদের একটি বদানাগ্রন্থ রচনা 
করেন এবং ধনপাল উহার একখানি 

১০১৪ 

আচ উৎরুষ্ট টীক| রচনা করেন। 

তাহার পিতার নাম নর্ধদেব এবং 

ত্রাতার নাম শোভন। তিনি মালৰ 

প্রদেশের ধার! নগরীর অধিপতি 
বাকৃপতির রাঙ্বত্বকালে বর্তমান ছিলেন। 

তিনি বাঁণ রচিত কাদন্বরীর অনুকরণে 

“তিলক মঞ্জরী” নামক গ্রন্থ রচনা 

করেন। ৯৭২ খ্রীঃ অবে তীহার 

প[য়য় লচ্ছী” নামক প্রাকৃত অভিধান 

রচিত হয়। তিনি জৈন ধর্ম অবলম্বন 

করিয়। ধষভ পঞ্চ'শিক1 নামে পঞ্চ।শটা 

শ্লোকে খষভদেবের একটী প্রাকৃত 

ভাষায় রচিত স্তোৌত্র রচনা করেন। 

ধনপাল- (২) চৈনিক পরিব্রাজক 

হিউয়ান চাংএর গুরু । তিনি 'বিজ্ঞপ্ডি 

মাত্রত| পিদ্ধি শাস্ত্র নামে গ্রহ রচনা 
করেন। এই ধনপাল নালন্দ। বিশ্ব- 

বিদ্কালয়ের অন্ততম উপাধ্যায় ছিলেন। 

তাহার অন্ততম শিষ্য ছিলেন চন্ত্রুকীর্তি। 

এই নাপন্দ! বিশ্ববিদ্ভালয়ে এক সমস্ষে 

বহুদূর দেশ হইতে অনেক ছাত্র অধ্যরূন 
করিবার জন্ত আগমন করিতেন। 

ধনবিজয় সিংহ-_গয়া জিলার টিকারী 
রাজবংশের তৃতীয় রাজা । এই রাঙগ- 
ংশের গ্রতিষ্ঠীত। র্রিপুমর্দন সিংহ 

তাহার পিতামহ ছিলেন। রিপুমর্দিন 

নিংহ উত্রেণবাদী একজন মধ্যবিত্ত 

ভৃশ্বামী ছিলেন। ধনবিজয়ের পিভ। 
রণর্িৎ সিংহ । ধনবিয় অত্যন্ত তীক্ষ- 
বুদ্ধির সোক ছিলেন। তিনি বিধারের 
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স্থবাদায়ের নিকট হইতে সআস্ত্রাটের 

আদেশে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তাহার পুত্র বীরসঙ্থায় ব ধীরসহা 

সিংহ। এই ধীরলিংহের পুত্রগণ হইতেই 
বর্তমান টিকারী ও মুক্ম্দপুরের রাজ- 

শের উদ্তব হুইয়াছে। ধনবিজঃ 

সম্রাট জাহান/র শাহ, ফরুকশীয়ার এবং 

মোহাম্মদ শাহের সমসাময়িক ছিলেন। 

ধনমাণিক -আনামের অন্তর্গত জয়স্তি- 
যার অধিপতি । তিনি প্রতাপ রায়ের 

মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। তিনি প্রতাপশালী রাজা 

ছিলেন। দিমারুণনার রাজা প্রভাকরকে 

তিনি পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। 

প্রভাকর উপারস্তর ন' দেথয়। ব্রহ্গা- 

পুরের (হৈড়ম্ব বা কাছাড়) রাজ। শক্র 

দমনের সাহায্য প্রার্থন। করেন। শঙ্কু 

দমন জর়স্তিয়াপতি ধনমাণিককে পরাস্ত 

করিয়া কর দিতে বাধ্য করেন। অধি- 

কিন্তু ধনমাণিক স্বীয় কন্তাদ্বয়ের সহিত 

শতক্রদমনের বিগাহ দিয়া, শ্বীগ উত্তরাধি- 
কাগী ও ভাগিনেরর যশোমাণিককে 

প্রতিতৃম্বরপ ব্রহ্ধপুরে রাখিতে বাধ্য হন। 
১৬১২ শ্রী: অন্দে ধনমাণিকের মৃত্যুর 

পর যশোমাণিক রাজা হুইয়াছিলেন। 

ধনরাজ - একজন জ্যোতির্কিদ পপ্ডিত। 

তিনি ১৫৫৭ শকে (১৬৩৫ গ্রীঃ) 

মহাদেব কৃত প্মহাদেবী সারণী” গ্রন্থের 

“মহাদেবী সারনী দীপিকা” নাষে এক 
টাক প্রণয়ন করেন। 

ভারতীয়-এঁতিহানিক ধুর্জাস 

ধনরাম সিংহ--বযশোহরের রাজা 

সীতারাম রায়ের অন্ততম সেনাপতি। 
সীতারামের পিতা ভীমরাক়ের এক 

চণ্ডালিনী উপপত্ধী ছিল, তাহার গর্ভে 

মেনারাম ও ধনারাম নামে হই পুঞ্র 
জন্মে। তাহার! অতিশর সাহসী বার 
ছিলেন । সীতারাম তাহাদিগকে 
মেন৷ হাতী ও হামলা বাঘ বলির 

ডাকিতেন। এই ধনারাম সিংহ ও মেনা- 

রাম পিংহ, সীতারামের সহিত মুমলমান- 

দের বুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। 

ধনুর্দাস-_-তিনি রামানুজের একজন 

প্রধান শিষ্ত ছিলেন। তীহার স্ত্রীর 

নাম হেমান্থা। তিনি অতিশয় ট্ম্ণ 

ছিলেন। রামান্ুজের কৃপায় তিনি 

ভগবদ্ ভক্তি লাভ করিয়া রামানুজের 

অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়্াছিলেন। তাহার 

স্ত্রী হেমান্থাও রামান্গজের কৃপা শাভ 

করিয়। অতিশয় ভক্তিমতী হুইয়াছিলেন। 
ধনগদীসের ভক্তি দেখিয়া রামান্জ 

তাহাকে অত্যন্ত ভালবাদিতেন। আচার্য্য 

ধনুর্দাসের হম্তধারণ করিয়া পথ 

চলিতেন, স্গানান্তে হস্তধারণ করিয়। মঠে 

আমিতেন। ইহা দেখির। আচারের 

কতিপর বণ শিল্প ধঙ্দীনকে ধুব ঈর্ষ। 

করিতে লাগিলেন। একদিন তাহার! 

আঁচার্ধ্যের সমীপে বাইয়! বলিলেন,” 
“প্রভূ! আপনি শুদ্রকে এত গ্রশ্র 
দিতেছেন কেন? আমর! আপনার এত 
শ্রাঙ্মণ শিষ্/ থাকিতে আমাদের দ্বারা 
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ফি আপনার এই কাঁধ্য চগিতে পারে 
না? প্রভূ! আমর! কি অপরাধ 

করিস্সাছি ?” রামানুজ মূহ হাসিয়! 

বলিলেন--“করি কি সাধে? তাহার 

বনু গুণ আছে, তাহা তোমর! জান 

না? তাহার নিরভিমানিতা ও সং- 

স্বভ/বের গরিচয় ক্রমে তোমর1 জানিতে 

পারিবে ।” একদিন আচাধ্য এক 

শিষ্তকে বলিলেন,--“দেখ, রাত্রিকালে 

যখন অন্তান্ত শিষ্যগণের আর্জ বস্ত্র শুক 

হইতে থাকিবে, তখন তুমি এ বন্ত্রগুণির 
এক প্রান্তের কিয়দংশছিন্ন করিয়া দিবে 

এবং তৎপর যাহ! ঘটে আমাকে 

জানাইবে ৮, শিষ্য তাহাই করিল। 
পরদিন প্রাতে শিষ্যগণ বস্ত্রের প্রান্তে 

কিয়দংশছির দেখিয়। অতি নীচ লোকের 
সায় জঘস্ত ভাষার পরস্পর কলহ বিবাদ 

আরম্ভ করিয়। দিজেন। আচাধ্য ইহ! 

শুনিতে পাইয়া, ঘটনাস্থলে উপস্থিত 

হন এবং সুমিষ্ট তিরস্কারে তাহাদিগকে 
শীস্ত করেন। ততৎপরে অপর এক- 

দিন তিনি কলহকারী শিষ্ঞগণকে 
ডাকিয়। বলিলেন)---“দেখ, ধনুর্দাসকে 

পরীক্ষা কম্িতে হইবে । সে যখন 

ঝাত্রিতে আমার নিকট উপদেশাদি 

শ্রবণ করিবে, তখন তোমর! তাহার 

বাচীতে যাইয়া তাহার নিদ্রিত পত্বীর 

গা হইতে অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া 
জানিবে। তাহার আচাধ্যের উদ্দেন্ট 

যুখিতে পারিলেন না, গুরু আন্তা 

'জীবর্সী-কোৰ ১৩০১৬ 

বিচার না করিয়্াই তাহার| তাহাতে 

সম্মত হইলেন । রাত্রিতে ধনুর্দাস 

আচার্য্ের নিকট আ দিলে, সেই শিষ্যাগণ 

তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া, হেমান্থার 

গাত্র হইতে অজঙ্কারাদি উন্মোচন করিতে 

লাগিলে, হেমাস্বা জাগরিত হুইয়াও চুপ 

করিগা রহিলেন, কারণ বৈষ্ণবগণ 

যাহাতে ভরে পলায়র করিয়া না যায়। 

ক্রমে চৌরগণ তাহার এক পারের 

অলঙ্করর উন্মোচন করিয়া, অপর পারের 

গুলি উন্মোচনের চেষ্টা করিলেন । ইহ 

দেখিয়া হেমান্ধ। স্বয়ংনিদ্রিতার হায় পারব 

পরিবর্তন করিলেন। তাহার! ইহাতে 

তীত হইয়। পলারন করিলেন । অতপর 

হেমা প্রদীপজালিয় স্বামীর আগমনের 

জন্য অপেক্ষ! করিতে লাগিলেন । শিষ্ু 

গণ মগে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে দেখিয়া 

আচার্য ধনর্দাসকে গৃহে যাইতে বলি" 

লেন। ধনুর্দীন চপিয়া গেলে শিষ্যগণ 

আচার্য্য ঘমীপে আপিয়া সমস্ত বলিলেন। 

আচাধ্য বলিপেন,--'€বশ হইয়াছে, 

এক্ষণে যাও, তাহারা কিৰপ কথাবাত্ধ। 

নলে গোপনে সব শুনিয়া আসির়। 

আমাকে বল। তখন শিশ্তগণ পুন- 

রায় ধনুর্দানের গৃহপ্রাস্তে যাইয়। উপ. 

স্থিত হইলেন। ধন্্দাস গৃহে প্রবেশ 

করিলে, হেমাম্ব! আননের সহিত সমুদয় 

বস্তাস্ত তাহার নিকট বলিলেন। তিনি 

ইহ! শ্রধণে অত্যন্ত ছুঃখিত হই? 

হেমাঝাকে বলিজেন-পছ্িং এখনও 
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তোমার জ্ঞান হইল না, তুমি কি জন্ত 
পার্খ পরিবর্তন করিলে? তুমি 

দিলে চৌরগণের উপকার হইবে-_ 

তোমার এই ধারণার বশেই তুমি পারব 
পরিবর্তন করিয়াছিলে? কিন্তু তোমার 

এ ধারণার মূলে যে অভিমান রহিয়াছে, 

তাহ! তুমি বুঝিতে পারিলে না? কে 

দেয়- আর কে নেয়_-ইহ!কি তোমার 

মনে উদয় হইল ন-? ছিঃ আমি এজন্য 

বড়ই ছঃখিত হইয়াছি। শিষ্যগণ এই 

সব কথা শুনিয়া ম্তত্তিত হইলেন। 

তাহার শজ্জায় অবনত মন্তকে গুরুর 

নিকটে আসিয়া! সমুদয় বলিলেন । গুরু- 

দেব তখন বলিলেন,_-““কি ব্র।ঙ্গণত্ব 

অভিম।নি মূর্খগণ ! সে দিন তোমাদের 
বস্ত্র ছিন্ন দেখিয়া তোমরা কি করিয়া- 

ছিলে? আর আজ যেহেমাগ্থার মুল্য- 

বান্ অন্ষ্কর অপহৃত হওয়ায়, তাহার! 

কি করিতেছে দেখিলে । বল দেখি-- 

কে ব্রাহ্মণ, আর কে শুদ্র ?যণ্দি কল্য।ণ 

চাও তবে ভবিষাতের জন্ত সাবধান 

হইও ।” রামানুজের জীবিভকালেই 
ধর্দান ও তাহার পত্বী হেমান্ব! মৃত্যু 

মুখে পতিত হন। 

ধঙ্গুষনাথ-_নাথপন্থী একজন যোগী । 
অপান নাথ দেখ। 

ধনেশ্বর--( ৯) একজন জ্যোতিষী 

পণ্ডিত। তিনি হুর্ধ্য দিদ্ধান্তের উপর 

এক টাক রচনা করেন।। 
ধনেখর--€ ২) একজন জৈন গ্র্থ- 

ভারভীয়-এঁতিহানিক ধ্তগা ণিক্য 

কার। ভিনি বল্লভীবংশীয় শিলাদিতা 

নামক রাজার আদেশে শব্রজয় 

পর্বতের মাহাত্্য বর্ণন! করিয়। 'শক্রঞ্জয় 

মাহাতআ্ময” নামে একখানি গ্রন্থ রচন৷ 

করেন। প্রথম জৈন তীথস্কর খবভ 

দেবের দ্দীবন চরিত এ পুন্তকের অন্ত- 

ভূত আছে। এই ধনেশ্বর খুব সম্ভব 

খ্রীঃ ৭ম অথবা ৮ম শতাব্বীতে বর্তমান 

ছিলেন। 

ধনেশ্বর -(৩) ত্রীঃ একাদশ শতাব্দীর 

একজন জৈন গ্রন্থকার । তিনি “গুর- 

সুন্দরী চরিতম্* নামে গ্রারৃত্ত ভাষায় 
একথা নি সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন। 

ধন্পা_ (১) বৌদ্ধ যুগের অনেক রমণী 

শিক্ষা দীক্ষা তাহাদের পুরুষত্রা তাদের 

মমকক্ষ ছিলেন। '“দীপবংশ* গ্রন্থের 

অষ্টাদশ অধ্যায়ে ধর্ন। নামী গ্রত্তিভ। 

সম্পন্না ও শান্ত্জ্ঞ একটি মহিলার 
উল্লেখ আছে। 

ধল্পা_€২) মধ্যযুগের ভারতীয় একজন 

সাধক । তিনি সহজ পথের ও যুগ পথের 
একজন বিশিষ্ট সাধক ছিলেন। সাধক 

সুনারদাম কৃত “সহজ নন্দ" গ্রঞ্থে তাহার 

বিষয় বিশেষরূপ বর্ণিত আছে । 

ধন্যমাণিক্য--( ১৪৯*--১৫২৬ খ্রীঃ) 

ত্রিপুর রাজবংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রম- 

শালী নরপতি। ' তাহার অভিষেক 

মুদ্রার তারিখ ১৪১২ (১৪৯০ শ্রী) 

শকানঙ্ধ। তাহার প্রধান মহ্ষীর 

নাম কমলা দেবী। কনসবার বিখ্যাত 
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কমলাসাগর দীধি এই রামীর নাম চির- 

করণীয় কারয়। রাখিয়াছে। পিংহাসন 

আরোহণের পর, তিনি সর্বেসর্বা 

সেনাপতিগণের হাত হইতে আত্ম" 

রক্ষার জন্ত তাহাদিগকে গোপনে বধ 

করিয়। নৈন্থ বিভাগের আমুল পরিবর্তন 
সাধন করেন এবং বড়,য়া, সরদার, 

হাজারি প্রস্থতি পদের স্থতি করিয়া, 

নিঙ্গের অধীনে এক পরাক্রমশালী 

বিপুল ফেনাদল গঠিত করিয়া তোলেন। 
ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রে মেহারকুল 

পাটিকারা, গঙ্গামগ্ডল, বগাসাইর প্রভৃতি 

দেশ এবং উত্তরে বেজুরা, ভামুগাছ 

প্রভৃতি ভূখণ্ড তিনি জয় করিয়। রাজ্যের 

অন্তর্ভত করিয়াছিলেন এবং বরদ। খাতের 
জমীদার গ্রতাঁপ রাগ গৌড়ের নবাবের 
আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, তাহার সহিত 

মিলিত হন। দক্ষিণ দেশে থগ্ডলের 

বিদ্রোহী “্াদশ ভৌমিক'কে বধ করিয়া 

উক্ত পরগণ। কাড়িয়! লন। তৎপর, 

তাহার প্রধান সেনাপতি রায় চয়চাগ 

পূর্বাঞ্চলের থানা গ্রস্ত কিরাততূমি 
সম্পূর্ণ হস্তগত করেন। তখন হইতেই 

কুকী জাতি ত্রিপুরার অধীনতা স্বীকার 

করিয়া আসিয়াছে । 

 ধন্তমাণিকের প্রধান কীর্তি গৌড়ে- 
শব হোসেন শাহার নৈন্তকে পরাজয় 
কয়া। ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ প্রঃ) 

পাঠান লৈস্ত তাড়াইয় দিয়। তিনি সর্ব 

প্রথম চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তাহ! 

জীবনীশকোষ ১০১৮ 

শুনিয়া হোসেন শাহা গৌর মল্লিক 

নামক নলেনাপতির অধীনে বিপুল সৈল্ 

প্রেরণ করিরা, ত্রিপুর! রাজা আক্রমণ 

করেন। মেহারকুলের পথে পাঠান 

পৈন্ত অগ্রসর হইলে চণ্তীগড় হইতে 

ত্রিপুর দৈম্ত গোমতী নদী বাধ দিয়া 
তাহার্ণিগকে ত।ড়াইয়! দেয় এবং ক্রমে 

চট্টগ্রম পুনরধিকার করে__ইহা ১৪৩৭ 

শকের (১৫১৫ খ্রীঃ) ঘটন। | হোদেন 

শাহ পুনরায় বিপুলতর সৈন্ত সহ হৈতন 

খাকে পাঠাইয়া সরাইল ও কদবার 

পথে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। পাঠান 

সৈম্ত বিজন্দী হইয়। ক্রমশঃ বনু গড় 

কাড়ির়া লইল। কিন্ত এবারও গোমতী 

বান্ধিয়া, ভেল! বানাইয়া এবং বনে 

আগুন জালাইন্ন। কৌশলে ব্রিপুর মৈন্ব 

তাহাদিগকে পরাজিত করিল। 

ধন্ধমাণিকোর নানাবিধ কার্তি- 

কলাপ তাহাকে চিরশ্মরণীয় করিয়া 

রাখিয়াছে। তিনি *্ধন্তসাগর* নামে 

এক বুহৎ দীঘি উদয়পুরে খনন করাইরা- 

ছিলেন। ১৪২৩ শকে পীঠদেবী ত্রিপুরা- 

সুন্দনীকে স্বপ্নাদেশ পাইর। চট্টগ্রাম হইতে 

আনদন-পুর্র্বক মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন এবং এক মণ সোণা দিয়া 

ভূবনেশ্বরী মুর্তি নির্মাণ করাইগ্লাছিলেন। 
তততিয্ন, তিনি আরও অনেক দেবমদদির 
দেশেরনানাস্থানে নির্মাণ করিগাছিলেন। 
১৪৪৮ শকে বসন্ত রোগে তিনি 

মৃত্যযুখে পতিত হুন। 



১০১৯ 

ধন্বস্তরি--(১) উজ্জ।ম্ধনীর মহারান্জ 

বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের অন্ততম। 

বিক্রমাদ্দিত্য দেখ। 

ধন্বস্তরি--€২) কাশীর রাজ! বাহুকের 

পুত্র দিবোদান ধন্বস্তরি নামে খ্যাত 

ছিলেন । তিনি মঙ্ধি ভরদ্াজের নিকট 

আহুর্ধেদ শান্তর শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
ধন্বস্তরির পিষ্যবুনদ্দের মধ্যে গুপধেনব, 

বৈতরণ, ওুরন্র পৌস্কলাবন্ত, করবীর্যয, 

গোপুররক্ষিত ও নুশ্রতই সুবিখ্াাত 

হইয়াছিলেন। ধন্বস্তরির শিষ্তগণও স্ব স্ব 

নামে আছুর্ধেদ সংহিতা প্রণয়ন করিয়। 

ছিলেন। তন্মধ্যে সুশ্ররত প্রণীত 

সংহিতাই সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রসিদ্ধ 

লাভ করিগাছিল। নিম্ন পিখিত গ্রন্থ 

গুলি ধণ্বন্তরি প্রণীত বলিয় প্রসিদ্ধি 

আছে--বিস্যা প্রকাশ চিকিৎসা, ওষধি 

প্রয়োগ, চিকিৎসা দীপিকা, চিকি ৎসা- 

সার সংগ্রহ, চিকিৎসা-সার, চিকিৎস! 

তত্বজ্ঞান, নামমাল1, বাল চিকিৎসা, 

যোগ চিন্তামণি, যোগ দীপিকা, বিস্া 

রহস্ত প্রকাশ চিকিৎসা । এই সকল 

গ্রন্থ একই ধন্বন্তরি প্রণীত অথব! ভিন্ন 
ভিন্ন সমধে ধন্বস্তরি নামে ভিন্ন ভিন্ন 

ব্ক্তি প্রাদভূতি হইয়। রচনা করিয়াহেন 

তাহা নির্ণয় কর! ছুঃপাধ্য। 

ধবল রায়- ধারানগরীর অধিপতি 
ধবল রানু শ্রীঃ একাদশ শতকে বর্তমান 

ছিলেন। তাহার কণ্তাকে যণশনীরপতি 
বিজয়াদিত্য বিবাহ করিক়াছিলেন। 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক ধরলেন 

ধল্মা।-_ব্রঙ্গদেশী কাহিনীতে আছে 

মৌর্ধ/বংশীয় নরপতি বিন্দসারের প্রধান! 
মহ্ষী। ধন্ম(র গর্ভে অশোক জনাগ্রহণ 

করেন। কিন্তু অন্তান্ত এছ ধন্স! 

নামের পরিবর্তে স্ুভদ্রাঙ্গী নাম দৃষ্ট হয়। 

ধরঘোষ--ঠিনি ওছুদ্বর জাতীয় এক- 

জন নরপতি ছিলেন। তাহার রজত 
ও তাত্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । এই 

মুদ্রা একদিকে খরোষ্টি ও অন্যদিকে 

ব্রাহ্মী অক্ষরে রাঞ্জার ও জাতির নাম 

আছে। এই সকল মুদ্রা পাঞ্জাবের 

পর্বভাগে কাঙ্গার। ।জলায় ও গুরুদান 

পুর জিলার পাওয়। গিয়াছে । স্ম্তবত 

ওছুষ্বর জাতি তাহারই নিকটবত্তী স্থানে 

বান করিত। 

ধরণীধর ভট্টচার্য্যঃ কথক --তিনি বছু- 
নাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ও প্রণিদ্ধ কথক 

রামধন তর্কবাগীশের ভ্রাতুদ্পুত্র । তিনি 
একজন বিখ্যাত কথক । কথকত। 

ব্যবসায়ে প্রচুর ধন উপার্জন ও বায় 

করিয়াও মৃছ্যকালে তিনি লক্ষাধিক 

টাক! রাধিয়! যান। তাহারই পুত্র 

স্কত কলেজের তৃতপুর্বব অধ্যক্ষ মুরলী- 
ধর বন্দোপাধ্যায় । 

ধরমেন (প্রথম)--তিনি বল্পভী নগরের 

মৈত্রক বংশীয় নরপতি ভটার্কের জোষ্ঠ 

পুত্র। এই বল্পভী রাজ্য কাখিবার 
উপদ্বীপের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল 

(প্রাচীন সৌরা্)। বল্পভী নগরের 

অব্ত্ব ব্তমান ভবনগরের কয়েক ক্রোশ 



ধরলেন 

উত্তর পশ্চিম ফোণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

কথিত অছে ঞ্বসেন নামে হৃর্যবংশীয় 

এক রাজকুমার সৌরাস্্র দেশের লোহ- 
কুট নামক স্থানে আগমন পূর্বক তথা- 

ক।র রাজাকে পরাস্ত করিয়৷ ১৪৪ খ্রীঃ 

অবে তাহার রাজ্য অধিকার করেন। 

তৎপরে তিনি বীরনগরে শ্বীয় রারধানী 

পরিবর্তন করেন। তাহার অধস্তন 

চতুর্থ পুরুষ বিজয়দেন বিজরপুর নগর 
(বর্তমান ঢে।লক। নগর) স্থাপন করেন। 

তাহারা সপগ্তবতঃ ৩৭ সআটদের অধীনে 

সামন্ত নরূপতি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে 
তাম্রশাসন পাঠে জানিতে পার। যায় 

যে, এই বংশীয় ভটার্ক নামে এক নর- 

পতি ৫*৯ খ্রাঃ বে বল্পভী নগরে 

মগধের গুপ্ত সম্রাটদের মামস্ত নরপতি- 

রূপে রাজ্য শানন করিতেন | এই 
ভটার্কই বল্লভী নগরের মৈত্রক বংশের 

প্রতিষ্ঠাতা । তাহার ধরসেন, দ্রোণ- 

নিংহ, প্বসেন (প্রথম) ও ধরপষ্ট নামে 

চারি পুত্র ছিল। তীহার৷ পর পর 

মকলেই রাজ! হুইয়।ছিলেন। প্োষ্ঠ 

ধরসেন নিজের নামের শোষ সেনাপতি 

উপাধি ধারণ করিতেন। কিন্ত দ্বিতীয় 
প্রোণনিংহ মহারাজ উপাধি গ্রহণ 
করেন। ইঞাতে মনে হয় যে, তাহার 

গুপ্ত সত্রাটদিগের সামস্ত নরপতি 

ছিলেন, তাহাদের ক্ষমত। হাদের সঙ্গে 

(সঙ্গেই ইহকের| প্রাধান্ত লাভ করিয়া- 

ছিলেন। প্রবসেন সম্ভবতঃ ৫২৬-- 

জীবনী-কোব ১৩০২৪ 

৫৩৫ ত্রীঃ অব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 

তৎপুর্বে তাহার অগ্রঞ্জ ধরসেন (প্রথম) 

ও দ্রোণণিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর পরে তাহার অনুজ ধর- 

পট ইং ৫৩৬.--৫৩৯ নাল পর্য্যন্ত রাজত্ব 

করেন। তৎপরে ধরপটের পুত্র গুহ- 

লেন (৫৩৯--৫৬৯) রান্গত্ব করেন। 

তাহার রাজত্বের তিনথানা তাত্শাসন 

ও একখান। শীলা লিপি পাওয়। গিয়াছে। 

রাজস্থানের ইতিহাসে তিনি গোহিল 

নামে অভিহিত হুইগ্লাছেন। 

এই সময়ে গুপ্তবংশের শের নর- 
পতি দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত ( ৫৩৫ খ্রীঃ) 

বর্তমান ছিলেন। গুহ সেনের পরে 

তৎপুত্র দ্বিতীয় ঞবদেন রাজা হইয়া- 

ছিণেন। তাহার প্রদত্ত পাচথানা 

তাম্রশানন পাওয়। গিয়াছে । তন্মধ্যে 

ছুইখানাতে তাহার উপাধি মহ! সামন্ত 
বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি ৫৬১৯-- 

৫৮৯ খ্রীঃ অব পধ্যস্ত রাজত্ব করেন। 

তৎপরে তাহার পুত্র প্রথম শীলাদিত্য 

পালা হন। তিনি পরম শৈব ছিলেন। 
৫৮৯--৬০৯ খীঃ অব পর্যন্ত তিনি 

রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুর পরে 
তাহার ভ্রাতা খরগ্রহ প্রথম রাজ! 

হইয়া ইং৬*৯--৬১৬ সাল পর্যন্ত রাত 
করেন। তৎপরে তাহার পুত্র দ্বিতীয় 
ধরসেন ইং ৬১৫ সাল হইতে ৬২৯ সাল 
পর্যযস্ত রা্ত্ব করেন। তাছার পরে 

তাহার ভ্রাতা তৃতীয় ঞবসেন রাজ 
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হইয়। ৬২০--৬৪০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব 
করেন। তিনি স্থাথিশ্বরের (বর্তমান থানে- 

স্বর) রাজ। হর্যবর্ধনের (৬০৭-_-৬৫৭ খ্রীঃ 

অব্য ) জামাতা ছিলেন। তিনে স্বীয় 

শ্বশুরের সঙ্গে বু বুদ্ধে যোগদান 

করিয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগ ক্ষেত্রে 

হ্ষষর্ধনের পঞ্চবার্ধিকী সব্দ্থ দানের 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি তেন । ( হ্য- 

বর্ধন দেখ )। তৃতীর প্বসেনের পুত্র 

তৃতীয় ধরমেন পিতার মৃত্ার পরে রাজ! 

হুইয়! ৬৪* সাল হইতে ৬৫০ সা 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মৈত্রক 

ংশের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। 

তাহার উপাধি রাজচক্রবর্তী ছিল। 

তিনি একজন বিগ্যোৎসাহী রাজ! 

ছিলেন। তাহারই অন্ুগ্রহে শ্রীধর 

স্বামীর পুত্র ভট প্রতিপালিত ও শিক্ষিত 

হইয্লাছিলেন। এই রাজ সভায় থাকিয়া 
ভট্টি রাম চরিত অবলম্বনে ভট্টিকাব্য রচনা 

করিয়াছিলেন। তৃতীয় ধরসেন অপুত্রক 

ছিলেন বলিয়া, তাহার গোষ্ঠ পিতামহ 

প্রথম শীলাদিত্যের পৌত্র, ফ্বভট্রের 
পুত্র চতুর্থ ঞ্রুখসেন রাজপদ লাভ 

করিয়াছিলেন। তিনি ইং ৬৫০--৬৫৬ 

সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার 

পরে তাহার ভ্রাত। দ্বিতীয় খরগ্রহ ইং 
৬৫২--৬৬৬ সাল পধ্যস্ত রাজত্ব করেন। 

তৎপরে তাহার পুত্র তৃতীর শীলাদিত্য 
৬৬৬--৬৭৫ সাল পধ্যস্ত রাধত্ব রেন। 

তাহার উপাধি পরমভট্াপনক মহার[লা- 

তারতীয়-এতিহাসিক ধরেন 

ধিরাঞ্জ পরমেশ ছিল। তৎপরে শাহার 

পুত্র চতুর্থ শীলাদিত্য ৬৭৫--৬৯৮ সাল 

পর্যন্ত, তাহার পরে তাহার পুত্র পঞ্চম 

শীলাদিত্য .৩৯৮--৭২২ সাল পর্যস্ক, 

তৎপরে তাহার তনয় ষষ্ঠ শীলাদিত্য 

৭২২---৭৬০ সাল পর্যন্ত, তৎপরে 

তাহার তন নগ্ুম শীলাদ্িত্য ৭৬০-_- 

৭৩৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 

সপ্তম শীলািতোর সময়েই বল্পভী 

নগরের মৈত্রক বংশের পতন হয়। 

এই সময়ে (৭১২ থ্রী: অবে) মোহাম্মন 

বিন কাশিম সিন্ধু দেশ আক্রমণ করেন 

ও রাজ দাহিরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয় 

মেই দেশ অধিকার করেন। কিন্তু 

তাহা স্থানী হয় নাই। পরবন্তী সময়ে 

৭৫৫ খ্রীঃ অব্দের সমকালে মুলতানের 
আমীর ও শিন্ধু দেশের অন্তর্গত মল- 

স্বরের (বর্তমানে অগ্তিত্ব নাই) আমীর 

বর্তমান ছিলেন। তাহারাও খুব প্রবল 

ছিলেন না। রঙ্ক নামে এক বিগ্রোহী 

প্র সপ্তম শীল।দিত্যের উপর কোন 

কারণে ক্ুদ্ধ হইয়া, প্রতিশোধ গ্রছ্ণ 

করিবার জন্ত, মলন্ুরের আমীরকে 

বল্পতী নগর আক্রমণ করিতে আহ্বান 

করেন। আমীর পরদেশ আক্রমণের 

এই উৎকৃষ্ট সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন 

না। তিনি জলপথে কয়েক সহস্্ 

অন্ুচর সহ হঠাৎ রাতরিষোগে বল্পভী 

নগর আক্রনণ করিয়! বিধ্বস্ত করি- 

লেন। এই আক্রমণেই বল্লভী নগর 



৯০ ২২ 
& 

হর্ভদান ছিল 

গৃহৃশক্র বল্লভী নগরের গঙনের 
কারণ হইলেও অন্তবিধ কারণও ছিল। 

বৌদ্ধ ধর্থের জহিংসাবাদ প্রচারের ফলে 
লোকের। অতিশয় অহিংনাপরায়ণ হইর। 

পড়িরাছিল। 

ধরমেন--( তীর ) তিনি গুজরাটের 
অন্তর্নত গ্রাচীন বল্লভীপুরের মৈত্রক 

ধশীয় নরপতি প্রথম খরগ্রহের জ্যেষ্ঠ 

পুত্র । তিনি ৬১৫--৬২০ গ্রীঃমবধ পর্যান্ত 

রাপত্ব করেন। ধরলেন (প্রথম) দেখ। 

ধরসেন--_. তৃভীদ ) তিনি গুদ্গরাটে এ 

অন্তর্গত গ্রাচীন বল্লভীপুরের নরপতি 

তৃতীর ঞবসেনের পুত্র । তিনি ৬৪*--- 

৬৫৭ খ্রীঃ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 

তিনি মৈত্রক বংশের একজন শ্রেষ্ট 

রাজ! ছিলেন। ধরদেন (প্রথম) দেখ। 

ধরপট্ট্য তিনি গুজ্ররাটে+ অন্তর্গত 

প্রাচীন বল্লভীপুরের মৈত্রকবংশের 

প্রতিষ্ঠাত। ভটার্কের চতুর্থ পুত্র। সম্ভ* 

বতঃ তিনি ৫৩৬--৫৩৯ খ্রীঃ নব পরাস্ত 

রাজত্ব করেন। সাহারই পুত্র শ্পরনিদ্ধ 

গুহসেন। ধরসেন (প্রথম) দেখ । 

ধরু তিনি খ্যাতনাম। রাজ। টোডর- 
মলের পুত্র । আকবর শাহ তাহাকে 

সাতশতী মসনব প্রদানপূর্ধক সন্মানিত 
কমিয়াছিহণীদ। ধরু বিলানী ও আড়ম্র 

প্রি ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি 

1 মোছা দিয়া খেক ছুর বাধাকতেন। 
নিযুদ্ধে তাহার মৃত্য হয়। 
ধর্ম --এহীঃ অষ্টম শতাববীতে বন্ধের পাল- 

বংশীয় নরপতি ধর্শমপালের রাঞ্ধত্ব সময়ে 

(+৯৫-৮৩৪ খ্রীঃ) উত্তর রাঁঢ দেশে 

পরিতোষ লামে এক বেদজ্জ ব্রাঙ্গণ 

ছিলেন। তাহার তনয় ধর্ম বৈর্দিক 

ক্রিয়ার পরম জ্ঞানী ছিলেন। 

ধর্মকার-_-একজন চীন দেশবানী বৌদ্ধ 
শ্রমণ। তাহার চানা নাম ফ-য়োড, 

(78 £02)। খ্যাতনাম। চীন পবি- 

ব্রাক ফ|-হিম্ান (82-13192) স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন করিবার পব তাহার সাফল্য 

উতৎসাহান্বিত হইয়া, বু চীন দেনীগ্ 

শ্রমণ পুণাভূমি ভারতবর্ষে আপিবাব 

জন্য যাত্রা করেন । ফা-য়েও ওবফে 

ধন্মকার এইবপ চব্বিশজন ভিক্ষুণহ 

(খুব সম্ভব শ্রী; পঞ্চম শতাবার শেষ- 

ভাগে ) কাশ্শীবে উপনীত হন। দীর্ঘ- 

কাল ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও 

বৌদ্ধ তীর্থস্থান সমুহ দর্শন করিগ়া, 
তাহারা জলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 

করেন। তাহার! অনেক বৌদ্ধ শান 

গ্রন্থ চীনদেশে লইয়া যান। 

ধর্মকীন্তি-_একজন বিথ্যাত বৌদ্ধ 
নৈয়াছিক। তাহার অন্মস্থান দক্ষিণ 

ভারতের চোল রাজ্যের অন্তর্গত ভিমলয় 

নাসক স্থানে। তাহার পিতা করণানন্ 

পরিত্রাক ছিলেন। এই ককণানন্দেরই 
ভ্রান্ত। বিখ্যাত কুষারিল তই ছিলেন। 
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অ্টাগশ বর্ষ বাসেই তিনি বেদ, বেদাধ, 
ব্যাকরণ প্রভৃতি রছ শাস্ত্রে পা্দর্পা 
হন। গিনি শান্তর জানের জন্ত পিতৃব্য 

কুমারিলের শিষ্ু হইয়াছিলেন 1 কিন্ত 
বৌদ্ধ ধর্থে আকৃষ্ট হুওয়াক্ন গৃহ হইতে 
বিতাড়িত হুইয়া মগধে গমন করেন। 

মগধের মঠাধ্যক্ষ বৌদ্ধ গুরু গ্রলিদ্ধ 
ধর্মপালের নিকট খোদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন 

করিয়া সুপগ্ডিত হন। পরে দেশে 

প্রত্যাবর্তন করিয়! কুমারিলকে বিচারে 

পরান্ত করেন। তাহাতে পণ অনুমারে 

কুমারিল বৌদ্ধ হইতে বাধা হন) 
বৈশেষিক মতাবলঘ্বীগণ দীর্ঘকাল ধর্ম- 

কীত্ডির সহিত ধিচার করিয়! পরাস্ত হন। 

এইবপে জৈনগণও তাহার নিকট পরাস্ত 

হইয়।ছিলেন। পরে তিনি কুমারিলভট্রের 

নিকট গুরু ধর্পাজের পরাজয়ে অতিশয় 

দুঃখিত হইব আর কুমারিলেব সম্মুখীন 
হইলেন না। কলিঙ্গ দেশের এক 

অবণ্যে আশ্রম স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট 

জীবন যাঁপন করিয়াছিলেন। তিনি 

অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 

তন্মধ্যে--(১) প্রমাণ-বাঙ্তিক কারিকা 

(২) প্রমাণ-বাহিক বৃত্তি, (৩) প্রমাণ 

বিনিশ্চয়, (৪) ন্তার়বিদ্দু, (৫) হেতুবিন্দু 
বিবরণ, (৬) তর্কন্ঠায় ব| বাঁদগ্ঠায়। (৭) 

সস্তানান্থর! সিদ্ধি, (৮) সম্বন্ধ পরীক্ষা! ও 

(৯) সম্বন্ধ পরীক্ষাবুততি প্রধান। ধর্খ কীর্তি 
শ্রী: অষ্টম শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। 

চীনদেলীঙ পরিজজক ইৎ-চিও তাহাকে 

ভারতীয্ব-এতিছাসিক বর্মাকীন্তি 

৬৭৪ ৪ তাবে দেেখিযাহঞগেদ । 

ধর্মধার্থি খন্বন্ধে নিম্নগপ বিধরদও 
পাওয়। যাঁয়। বৌদ্ধ ধর্শের প্রতি আঁক 
হওয়ায় ব্রাহ্মণ মমাজপতিগণ তাহাকে 

সমাগত করেন। অতঃপর ধর্ম কীর্তি 

অন্তান্ত বৌদ্বশাস্থ্রে পারদর্শী হইয়া, 
ব্রাঙ্গণগণের গুহ্শান্ত্রসমূহ শিক্ষা! করি- 
বার জন্ত, ছল্প বেশে খ)াতনাম! কুমারিল 

ভট্টের গৃচে ভূত্যের কাজ গ্রহণ করেন। 

এবং কুমারিলকে পরিচধ্যায় পারহুষ্ট 
করি! গুহাশান্ত্রসমূহ শ্রবণের সুযোগ 

লাভ করেন। 

পরবন্তী জীবনে ধর্ম কার্তি বু ভিন্ন 
মতাবলম্বী তীর্ঘিককে তর্কযুদ্ধে পরা- 

জয় করিয়। স্বমতে অংনয়ন করেন। 

কণাদমতাব্লম্বী কণাদগুপ্তকে তিনি 

বিচারে পরাজিত করিয়। হ্ধমতে আনয়ন 

করেন। ইহাতে কুন্ধ হইয়া কুমারিগ্গও 

তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। 

কুমারিল সেই বিচারে পবার্িত হুইয়া- 
ছিলেন বলিয়া কথিত আছে । 

তাহার একান্তিক চেষ্টায় বৌদ্ধধর্দের 
বিশেষ উন্নতি হয়। তাহারই চেষ্টায় 

দাক্ষিণাত্যের নানাগ্থানে বু বৌদ্ধ 

বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিঙ্গ দেশে 

তাহার মৃত্যু হয়। 

লামা তারানাথের মতগ্রহণ 

করিলে ধর্শকীর্তিকে হ্ীঃ ৭ম শতাবীর 

লোক বলিতে হয়। ইউর়ান চ্যাং 

তাহার ভ্রমণ কাহিনীতে ধর্শকীর্ডির 
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কোনও উল্লেখ করেন নাই। কিন্ত 
পরবন্তী চীন পরিব্রাজক ইৎ-সিউ. ধর্ম- 

কীর্তির বিশেষ গৌরব ঘোষণ1 করেন। 
তিনি ধর্মপালের শিষ্য ছিলেন । 

 স্থাকবার্তিক প্রণেতা ব্রাহ্মণ দার্শনিক 
উদ্তোতকর ধর্ম্মকীর্তির গমসামগ্নিক 

ছিলেন। ধর্মকীর্তি তদ্গচিত ন্াঁয়বিন্দু 
ও বাদস্ঠার গ্রন্থে উদ্ধোতকরের মত 

খণ্ডন করেন। উদ্ভোতকরও সেইরূপ 

গায়বান্তিক গ্রন্থে ধঙ্মকীর্তির মত থগুন 

করেন। সুভূৃতি শ্রীশাস্তি নামে এক- 
জন ভারতীয় পঞ্ডিত ধর্মকীর্তির 'এামাণ 

বার্তিক কারিক। খানি তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্গবাদ করেন। প্রমাণবার্ঠিক 

বৃত্তি ও গ্রমাণবিনিশ্চক় গ্রস্থদধয়েরও মুল 

পাওয়া যায় না, তিবৰতীন্ন অনুবাদ 

পাওয়। যায় মাত্র। মাধবাচার্যের 

সর্বদর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থে ধর্ম কীর্তির 
পুস্তক হইতে একাধিক বচন উদ্ধত 

কর! হইগ্জাছে। গ্ামবিন্ু গ্রস্থখালি 

কলিকাতার রয়েল এপিয়াটিক সোদাইটা 

কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিত। | 

কোনও কোনও তিববতীয় গ্রন্থে 

ধর্ম কীর্তিকে থে কুমারিলের ভ্রাতুষ্পুর 
বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে, তিবব তাঁর 

পণ্ডিত লাম! তারান!থ তাহ! গ্রাহ 

কয়েন নাই। ধর্মকীর্ত গ্রদিদ্ধ বৌদ্ধ!, 

চা দিঙ.লাগ্রেরও অনেক মত খণ্ডন 

করেছ। 
ধর্থবীর্তিদ্ী _.মৈত্রেয়নাথ কৃত “ভি- 

জীবনী-কোবষ ১০২৪ 

সমগালস্ক(র কারিকা” নামক ধোগাচার 

পন্থী বৌদ্ধদিগের যে গ্রন্থ আছে, ধর্ম- 

কার্তিশ্রী তাহার একখান! উৎকৃষ্ট টাক! 

রচন। করিয়াছিলেন। তিনি একগন 

অসাধারণ বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিপেন। 

ধর্মকৃতথশ--একজন ভারতীনন বৌদ্ধ 
শ্রমণ। তিনি মধ্য ভারতের কোনও 

স্থানের নধিবানী ছিশনেন। খ্রীঃ পঞ্চম 

শতাবীর শেষভাগে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম 

গ্রচারার্স চীনদেশে গমন করেন এনং 

সেই দেশে অবস্থানকালে কতিপয় 

বৌদ্ধ শান্তর গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ 

করেন। 

ধর্মখেদ।-_তিনি কাঞ্চণপাদ্র নামক 
স্থানের অধিপতি এবং উড়িষ্যার গঙ্গ।- 

বংশীর নরপতি। বজ্বহস্তের (১০৩৮-_ 

১০৬৮ গ্রীঃ) সামন্ত নরপঠি ছিলেন। 

তাহার পিতার নাম ভীমখেদী। ১০৫৪ 

ঘর; অন্দে তিনি ভূমি দান করেন। 

ধর্মগুপ্ত-- (১) প্রাচীন নাট্যকার, 

তাহার পিত। রামদান নেপালের রাজ- 

গুরু ছিলেন । ধর্মগুপ্ প্রথমে মিথিনা- 

পৃতি যুখণিংছের সভাপগ্ডিত ছিলেন। 

তদ্রচিত রানায়ণ নাটক, নেপাণরাজ 

জয়স্িতির পুত্রের জন্মেংমবে রাজসভার 

অভিনীত হয়! 

ধর্মগুগ্ড--(২) একঅন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও 
সঙ্ঘাচাধ্য। মছাযান বৌদ্ধ সম্প্রদাের 
উদ্ভব হইবার পর, হীনম়ান ও মছাবান 

মতাবলঙ্বী অনেকগুণি শাখাসক্যের 



১০২৫ ভারড়ীয়-এঁভিহ!সিক ধর্মধায় 

উদ্ভব হইয়াছিল। স্থবির ধর্ম গু-্তের 

নামে পরিচিত ধর্মগুপ্তিত্ন এরূপ একট 

শাখা। এই নকন বিভিন্ন শাখাসমূহ 
যে নকল শাস্ত্র পিজন্ব বলির প্রচার 

করতেন তাহার্দের পরস্পরের মধ্যে 

প্রভূত পার্থক্য দৃ্টহ়। চীনপরিরঙ্জক 
ইংচিঙএর মতে ধর্ম গুগুন সম্প্রণার 

সর্বাস্তিবান (নামান্তর আর্ধযমূলনর্বান্তি, 

বাদ) সম্প্রনায়েরই একটি শাখ!। 

মকলে জবশ্ত এই মত গ্রহণ করেন না।, 

ধর্মগুগড _:৩)এককন বৌন্ ধর্ধাচার্থয। 
ত্র; মণ্তম শঠাব্দীর প্রথমভাগে তিনি 

'দন্ধপ্মপুগরিক' এবং আ[চার্ধয অনঙ্গকৃত 

ব্রজচ্ছেদিক। টীকা” চৈনিক ভাষায় 

অনুবাদ করেন। 

ধর্মঘোষ-_দ্ধেন শ্বেতাম্বর সম্প্রণায়ের 

চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত একজন আচার্য্য । 

চন্ত্রপ্রত শ্রী তাহার গুরু ছিলেন। 

ধর্মচজ্জর- তিন পঞ্জাবের জালন্ধর 
(বর্তমান কাঙ্গাড়।) প্রদেশে ১৫২৮-- 

১৫৩৩ শ্রীঃ অন্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 

বেদক্ত পর্ডিত শব্ুত্র তাহারই অন্গ- 

রোধে ননস্তরার্থ দীপিক। নামে গ্রন্ 

প্রণয়ন করেন। 

ধর্মত্রাত _ একপন বৌদ্ধ শ্রমণ। তিনি 
খ্যাতনাম। বৌদ্ধাচার্ধয বন্বন্ধুর নিকট 

আম্মবীর ছিশেন। ধর্মত্রাতই সংস্কত 

ধর্ুপদ ( উনাল বর্গ) সংকলন করেন 

বলিয়া! পঙ্চিতগণ মনে করেন। 

ধর্থনার _.বৌক্ধ শুন্তবাদী প্রশিদ্ধ 
এ 

সুই উপ টাতও 

রামাই প্ডিভের পু। তাহার চার 

পুত্র--মাধধ, সনাতন, স্থুলোচন .ও 

শ্ীধর। ধর্মরালের বংণে অনেক পিত্ত 

জয়গ্র€ণ ক:রন। তাহার! ধন্মপ্তিত 

নামে পরিচিত্ত। 

ধর্মদান বনু--উচপন্ রাঞ্ক্ব- 
চারী। ১৮৫১ শ্রী; অন্দের নবেধর 

মনে (১২৫৮ বঙগগান্দের অগ্রহারণ ) 

ইংরেজ অধিকারধীন চন্বননগরে 
ঠাহার জন্ম হন্ন। তাহার পিত। পার্ধতী- 

চরণ বস্ত্র মহাশগ্ন ডাক বিভাঞ্ধে উচ্চ- 

পদে শিধুক্ত ছিগেন। বাগ্যকাগেই 
ধর্মনান পিভৃহীন হন। তাহার মাত। 

অভি বুদ্ধিমতী নাপী ছিপেন। ভিনি 
কষ্টের সহিত সংসারের ব্য নির্ধি€ 

করিতে লাগলেন। 

১৮৬৭ শ্রী; অবে হুগলী কলেজ 

সংক্লিই বিদ্ধ লয় হইতে তিনি প্রবেশিক। 
পরাক্ষার উত্তীর্ণ হুইপ! দশ টাকা বৃত্তি 

পান। তংপরে কলিকাতা; থাকিয়। 

এক সঙ্গে গেডিকেল কণেঙ্গে চিকিংন। 

বিগ্ক। ও জেনারেল এসেনরী ইনসিট উটে 

( 0902975] 45886101917 170861626 

বর্তমান 9০০66181) 0170101) 0০911959) 

এফএ (01796 416 ) পড়িতে 

থাকেন। কিন্ত স্বাগথ্যহানী হওয়াতে 

এফএ পড়। ছাড়িন। দেন। ১৮৭৩ 

খীঃ অন্ে চিনি মেডিকেন কলেদের 

উপাধি (14 8. 9.) পরীক্ষা উত্তীর্ণ 

হইয়া! তৃতীয় স্থানীর হহ্য়/ছিলেন। 



র্ধামাস 

গাঠ সমাপন করিয়। কিছুকাল 
খেডিকেন কলে নংলগ্ন হামপাতালের 
অন্গতম চিকিংসকের (1870899 ৪৪" 

8৪০7) কাজ করেন। কিন্তু উর্ধতন কর্তৃ- 

পঙ্গের ব্যবহারে বিরক্ত হইর| উচ্চতর 

চাকুয়ীর যোগ্য ত। অর্জনের অন ইংলণ্ডে 
যাইবার গুষোগ অগ্ুসন্ধান করিতে 

লাগিলেন । প্রথমে কুণি-জাহাজের 
চিকিংলক হইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। 
তাছাতহে সফলকাম ন|! হইর়। চন্দন- 

নগরের জনহিটতৈষী গ্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর 
মহাশগ্নের অর্থন[ছাযো ১৮৭৫ খীঃ অবের 

মধ)ভাঁগে ইংলও্ড যাত্রা করেন এবং 

ছই বংনর পরে 1. 1. 9. পণীক্ষায় 

সম্মানে উত্তীর্ণ হই দেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন। তৎপরে সুদীর্ঘ পঁচিশ বংসর- 
কাল অতি সুখ্যাতির সহিত বাঙ্গালা! ও 

বিহারের বিভিন্ন জিলায় গ্রধ।ন চিকিৎ- 

সকের (€ 0151] ৪9:89০0 ) কাব 

কপির ১৯*ং ধ্াঃ অবে অবদর গ্রহণ 

করেন। কশাজীবনে সর্বওই তিনি 

অনাঞিক ব্যখহার, চিকিৎস। নৈপুণ), 

পরোপকার ম্পৃহ। প্রভৃতি মহৎগুণের 

জন জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র 

ছিলে। 'অর্থলোভ তাহার আদে। 
ছিলনা! । রোরীয় বথাধাধ্য উপকার 
করাই তিনি জীবনের প্রধান কর্তব্য 
বণিধ। যনে করিতেদ। 

্ষর্থাজীবনের মগাভাগে তিনি এক- 
বাজ ইট গা! ইল গমন, ধূর্বাক 

জীবনী-কোব ১০২৬ 

চিকিৎস! বিভ্ভার আন্যঙ্গিক কোনও 

কোনও৪ বিষয়ে (39৫69:9০1085 ও 

17180107 ) জ্ঞান লাভ করেন। 

তিনি 30618) 18163109%] 4১89০001%- 

6০৮ এবং 70581 108616066 ০: 

7১00110 981) নামক সমিতিঘয়ের 

সদন্ত নির্বাচিত হইয়া ছিলেন। অবসর 

গ্রহণের পূর্বে তিনি লেগ্টনাণ্ট কর্ণেলের 
(17160060976 00107561 ) মর্য্যাদ। 

প্রাপ্ত হন। 

ধর্মদাস কর্তব্যপরারণ, ধন্দমভীরু ও 

নির্ভীক ব্যক্ত ছিলেন। কাধাব্প- 
দেশে যেথানেই গিয়।ছেন সর্বওই 

শোকে তাহার বিবিধ সদৃগুণে মুগ্ধ 

হইন়াছে। ছাত্রপীবনেই তিনি ক্রঞ্জানন্দ 

কেশবচন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইরাছিলেন। 

কিন্ত দীর্ঘক।ণ প্রকাগ্তভাবে ব্রাঙ্মনমাজ 
ভুক্ত হন নাই। শ্ষণীবনে হুর্গামোহন 

প্রমুখ ধন্মবন্ধুগণের আকর্ষণে সাধাবণ 

ব্রাঙ্মদমাণ ভুক্ত হয়েন। গতার ধন্ম- 

ভাবের জগ্ভ তিনি সকলেরহ শ্রদ্ধার 

পাত্র ছিলেন। প্ধর্ম জীবন” নামে এক- 

খানি অতি উপাদেয় গ্রস্থও তিনি প্রণয়ন 

কবেন। ক্রাক্মদদাজ ভুক্ত হইবার পর 
ময়মনসিংহ, ষখোহর, বীরনৃম প্রতৃতি 

স্থানে ব্রন্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত বিশেষ- 

ভাবে চেষ্ট। করেন। শ্বাস্থযরক্ষা! ও 

সাধারণ খাস্থযওথ ( 58:99) ৪৫ 

2০১৮০ 79518) নানে ভিন কান" 

লীধারণের উপযোগী গ্বাসাগিীন 



১০২৭ 

স্যস্ধে একখানি পুস্তকও প্রণপ্নন 
করেন। 

১৯২৬ খ্রীঃ অবের নবেম্বর মাসে 

€ ১৩৩৩ বঙ্গাঝে, অগ্রহায়ণ ) কলি. 

কাতা নগরে তাহার মৃত্যু হয়। 

ধর্দপাস অুর-_বাঙ্গালা থিয়েটারের 
প্রাথমিক ফুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্য- 
শিল্পী । ১৮৫২ ত্ীঃ অবে কলিকাতা 

বাগবাঞ্জারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

গ্রথমে অভিন্তৃরূপে তিনি ছই একটা 

সখের থিয়েটারে যোগদান করেন। 

তাহারই চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ছেঁজ, ও 

দৃশ্তপট প্রস্তত হইয়া কলিকাত। শ্তাম- 
বাজারের রাজেন্ত্রপালের বাটীতে 

লীলাবতী নাটকের অভিনয় আরম্ভ 

কর। হয়। ইহ! হইতে সাধারণ নাটা- 

শাল! স্থাপনের সংকল্প হয় এবং ১৮৭২ 

খীঃ অব্ধে যোড়াসাকোতে মধুহ্দন 

সান্তালের বাড়ীতে নীলদর্পণ নাটক 

লইয়] ভাঁশানাল থিয়েটার নামে বাঙ্গী- 

লীর প্রথম সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত 

হয়। ১৮৭৩ তরী; অকে ভূবনমোহন 

নিয়োগীর অর্থ সাহায্যে ও তাহার 

একাস্তিক পরিশ্রমে গ্রেট স্থাশানাল 
থিয়েটাধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দৃশ্তী- 
পটাদি তিনি শ্বয়ংই অনেক গুলি তৈয়ার 

করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ ত্রীঃ অন্দে তিনি 

এই থিরেটার লইয়া উত্তর পশ্চিম 

প্রদেশে সমন পূর্বক প্রহৃত অর্থ উপা- 

রান ক্িযারিরেন। তিনি কিছুদিন 

ভারভীয়-এতিহাসিক ধর্মদেৰ 

কোহিনুর থিয়েটারের অধাক্ষ হইয়া. 

ছিলেন। বাঙ্গাল! থিয্নেটারের প্রাথ- 
মিকষুগে তাহার ভ্তার নাটামঞ্চের 
শিল্পী অন্ত কেহ ছিগ না। ১৯১০ 

সালের ২৮শে জুলাই তিনি পরলোক 
গমন করেন। 

ধর্মদাসী-- 'দীপবংশেঃ। অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে থেরী ধর্মদাসীর উল্লেধ আছে। 

তিনি বিনয়পিটক, স্ুত্তপিটক ও অভি- 
ধর্ম গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান করি- 

তেন। 

ধর্্মদিক্সা _( ধর্মদত্ত। ) একজন বৌদ্ধ 
সাধিক।। তিনি রাজগৃহ নগরের এক 

সম্পন্ন গৃহস্থের কন্তা ছিলেন। তাহার 

দ্বামী বিশাখ বুদ্ধদেবের উপদেশ 
শুনিয়! সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন। ধন্ম- 

দিশ্নাও তাহার দৃষ্াস্ত অনুসরণ করিয়া 
ভিক্ষুণী সক্ঞে প্রবেশ করেন এবং সাধন! 

সবার! বিশেষ উন্নত জীবন লাভ করিয়। 

বৌদ্ধ সাধনমার্গের উচ্চস্তরের বিষর- 

গুণিও বিশেষ আয়ত্ব করেন। ত্রিপিটকের 

অন্তর্গত মজ.বিম নিকার গ্রন্থে তাহার . 

অনেকগুণি ধর্মতত্বে« ব্যাখ্যান আছে। 

থেরি-গাথ! নামক বৌদ্ধ সাধিকাদের 

রচিত গাথ! সমুছের মধ্যে তাহার রচিত 

একটি সুমধুর গাথাও আছে। জনেক 
ধর্শপিপান্থ নারী তাহার উপদেশ 

গুনিরা ডিগুমী নজ্জে প্রবেশ করেন। 

ধর্ঘমেধ--ভারতবধ হইতে চীন দেশে 
বীদ্ধ ধর্ম এরঁচায়াখ বন্ধ জানী ব্যন্ধি 



ধর্মঘর 

খ্রীঃ: পুঃ দিতীয় শতাব্দী হইতেই যাতায়াত 
আরম্ভ করেন। খ্রীঃ দশম শতাব'তে 

নালম্দ! বিশ্ববিষ্ভালয়ের অন্ততম আচার্য 

ধর্মাদেব চীন দেশে গমনপূর্ববক সংস্কৃত 

হইতে বছ গ্রন্থ চীন ভাবায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। এই 'কার্ধের জন্য 

চীন সম্রাট তাহ।কে নান! গ্রক|র উচ্চ 

উপাধি দ্বার! সম্মানিত করিয়াছিলেন। 

ধর্মধর(শ্বধন্থপা || ছেংকাবাগ)--এক- 
জন ব্রিপুরবংশীয় নরপতি, তিনি বাৎস্ত 

গোত্ীয় নিধিপতি দ্বার! এক ধজ্ঞ সম্পা- 

দন.করান। তখন তাহার রাধধানী 

কৈষাদগছে ( বর্তম।ন রা 
টি), রা্চাবে ভিয়ি নিথিগন্ধিকে এক 

বিগ জনপদ দকষিণান্বরূপ প্রদান 
“কয়ে |. নি শ্রীঃ ঘাদশ শতানীর 
-শেষজাগ পর্থায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

তাহার পুত্র কীর্তিধর একজন বিখ্যাত 
অরপতি ছিগেন। নিধিপতি দেখ। 

ধর্মাধর মহাপ্ছবিয়--একজন প্রবীণ ও 
খ্যাতমাম! বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি দক্ষিণ 
নিংছলের আধমাল! গোও1 নামক স্থানে 
জয়ার? করেন। সেই স্থানে এক 

 গোঁচখাড়ার ধর্শধর বাল্যকালে শিক্ষ। 

লা কনের। বার বৎসর বয়সে তিনি 
জরা অবজ্ঘম করেন এবং বিশ বৎসর 
ম্ুমে ০ হন। পিংহলের প্রধিদ্ধ 
ভি ওপঙ্ডিত বালীগাম সমল তাহার 
খর ছিল্ন | ধর সংদ্ধত পাগি ও 

রাত ভাবার সুগঞ্ডিত ছিলেন। 

জীবনী”কোথ ১০২৮ 

ইং১৯১৫ সালে তিনি শাস্তিনিকে তনে 

আগসগন করেন এবং পালি ভাষার 

অধাধন! কার্মেয আত্মনিয়োগ করেন। 

তিনি ব্ছ বখসর বেদ্ধ পাহিতোর 

গবেষণায় রত ছিলেন। ইং১৯২১ সালে 

প্রিন্স অব ওয়েলম কলিকাতার আগিলে 

ভিক্ষু ধর্ম্ধরকে তাহার সহিত পরিচিত 

করাইয়া দেওয়। হইপ়াছিল। স্বাস্থ্য 

ভঙ্গ হওয়ায় তিনি নিংহলে চলিয়। যান 

এবং ইং১৯৩৬ স|লের জানুয়ারী মাসে 
তিনি পিংহলেই প্রাণত্যাগ করেন। 

তাহার প্রধান শিষ্য বুদ্ধদত্ত নিংহলের 

একজন খ্যাতন মা বাক্তি। 

লবাধ্ানায়ায়ণ-_তিনি, 
আসামের চুটিয়া রাজবংশের অন্ততম 
রান] | ১৫১৩ খ্রীঃ অঝে তিনি আহম 
রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; গ্রথমে 
পরাভূত হন, কিন্তু পরে অয়লাভ 

করিয়াছিলেন । এই যুন্ধ ক্রমাগত ১৫১৩ 
--১৫২৩ খ্রীঃ অব পর্য্যন্ত দশ বংসর 

চললিয়াছিল। অবশেষে আহমেরই জয়- 
লাভ করিয়া, চুটিয়।দের রাজ্য অধিকার 
করিয়াছিলেন। 

ধর্মনিক্ধী--একছজন ভারতীয় বৌদ্ধ 
শ্রমণ। তিনি খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে ও পঞ্চম শতাবীর গ্রথমভাগে 
বর্তমান ছিলেন। চীনদেশে বৌদ্ধ 
ধর্ম এচারে গমন করিনা! তিনি বহু 
বৌদ্ধ শান্্.চীন পি অহ্বাদ কৃরিতে 
সাঙাযা কয়েন। এ দকল গানুবিত 



১০২৯ ভারতীয়-এঁতিহাসিক ধর্মপাল 

পুস্তকের কতকগুলি পরে গৌতম লজ্. 

দেব নামক মপর এক মহাজ্নী শ্রমণ 

কর্তৃক সংশোধিত হয়। 

ধর্মনাথ বা ধরমন।থ-নাথ পথ্থী 
সম্প্রদাঙের প্রধান গুরু মতত্তেন্্রনাথ 

ব| মচ্ছেন্দনাথের বাইশ জন শিষ্যের 

অন্ততম ছিলেন । খুব সম্ভব তিনি 

পঞ্জাবের অধিবানী ছিলেন। তিনি 

গেখোয়ার হইতে কাটিওয়াড়ে আদিরা 

ছিলেন। তৎপরে তপন্তার্থ কচ্ছদেশে 

গমন করেন। সরন্ননাথ ও গরীবনাথ 

নামে তাহার প্রধান ছইজন শিল্ত 

ছিলেন । তিনি মন্তনাথ দশদায় ভূক 
ও ১৪৩৮ ত্র; অন্ধে বর্তমান ছিলেন। 

ধর্মনারায়ণ বা৪স্পতি-. বিগত 
খ্রীঃ ১৯শ শতাবীর মধ্যভাগে বিক্রমপুর 

পর্ডত মনাজের অন্ততম প্রধান শ্মার্ত 

পণ্ডিত ছিলেন। তাহার বাড়ী ধীপুর 

গ্রামে ছিল! 

ধর্মপাদ্--একজন দিদ্ধাচার্ধ্য। তাহার 
অন্ত নাম গুগুরীপাঁদ। তিনি বাঙ্গালী 

ছিলেন । তাহার রচিত অনেকগুলি 

গান অছে। তিনি নহদ মতের গ্রচা 

রক ছিলেন। তাহার রচিত নঙ্গীতগুণি 

প্রাচীন বাংল। ও সংস্কৃত মিশ্রিত। 

ধর্সপাল--.১)তিনি আনামের প্রাচীন, 
কালের রাজ ডিনি তারতবর্ষের 
গশ্চিম অংশ হইভে আমির! . খৌহাটিয় 
গশ্চিমমিংক এক রাঙা স্থাপন কির 

১ সা রাহানী স্থাপন ফরেন। 
পাকি [৭ 

কর টি 

ভিনি ব্রাহ্মণ, কায়ছথ গ্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর 

হিন্দুকে আনয়ন পূর্বক স্বীয় রাজ 
স্থাপন করেন। কেন্দুকুলাই নামক সাধু 

তাহার রাপ্রত্বকালে বর্তমান ছিলেন। 

পদ্মনারাঙণ, চন্তরনারারণ প্রভৃতি রাজারা 

তাহার পরে বাধ্য শাগন করিঝা- 

ছিলেন। এই বংশের শেষ নরপতি 

রামচন্দ্রের মাজুপীর অন্তর্গত রন্বপুতে 
রাঙ্ধানী ছিল। এই রন্বপুরে আরও 

অনেক রাজ! রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

হঃখের বিষ তাহাদের সম নিবগণ 

কর! এক প্রকার অনন্তর | 

বর্জপাল-_(২) এফমব, বৌ, 
নিক গঞ্জিত। দাক্গিগাঞ্ঠোর কাফীগুর 
নগরে তাহার জন্ম হ। তাহার পি! 
কাঞ্চাপুর পতির মন্ত্রী ছিণেন। ভিপি 
যৌবন গ্রারস্তে রন্ন্যাদীর বেশ ধারণ 
পূর্বক মগধের নালন্দ। বিঘারে গমন 

করেন। প্রনিদ্ব পীগভন্্ তাহার শিল্গ 

ছিলেন। তিনি যোগাচার মতাবশধী 
ছিলেন। তিনি অনেক গুলি গ্রন্থ র$না, 

করেন। তন্সধে নিয়শিখিত গুলি প্রধান। 
(১) আলঙ্ষনপ্রত্যর ধ্যানশাস্ত্র ব্যাখা। 
(২) বিদাত দিল্ধিশান্ত্র ব্যাখ্যা) (৩) 
শ্শান্ত্র বৈপুল্য ব্যাথ্য। প্রভৃতি । ঠিনি 
কৌশানী নগরে বিপক্ষদিগকে হিডারে 
পরাস্ত করিয়াছিলেন । নম্ভবন্তঃ; তিনি 
৬৯০ ৬৩৫ জী! অঙষে বর্তমান ছিলেন। 
কথিত আছ ধর্দপাণ ও. ৮১১০৫ 

ূ খিমিত হই পাধিনী খাকাণের যে 



বুদ্ধি রচদ1 ফরিয়াছিলেন।  প্রদিদ্ধ 
দার্শনিক পঞ্জিউ, কুমারিল ভষ্ট ধর্ম 
পালেয় নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধায়ন 
করিয়াছিলেন । পরে বিচারে স্বীয় গুরু 

ধর্শপালকেই পরাস্ত করেন। ধর্মপাল 

বিচারের গ্রতিশ্ররতি অন্দারে তুষা 

নলে প্রাণতযাগ করেন। ( কুমারিল 

ভট্ট দেখ)। ধর্দপল একবার ধর্ 
প্রচারার্থ তিববত গমন করিয়াছিলেন। 

চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইংচিঙ্গের 

গ্রন্থ পাঠে আমর! জানিতে পারি যে 

নালদদ। বিশ্ববিস্তালয় হইতে মহা স্থবির 
ধর্শপাল ভারতীয় শিক্ষ। ও সাধনার 

অনুশীলনকে স্থুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 

মাত্রা ঘীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

ধর্দকার্তি দেখ। 

ধর্মপাল, রাজ। (৩) তিনি দণ্ড" 

ভক্তির রাজ! ছিলেন। দগুভুক্তি বর্ত- 
মান মেদিনীপুর পিলার দক্ষিণভ1গে 

ছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজ রাজন 

চোল ঘগুতুক্কিরাজ ধর্মপালকে পরাজিত 
ও নিহত করেন। 
ধর্ঘপাল, রাজা--( ৪ ) বঙ্গের পাল- 

বংশের স্থাপন্নিতা গোপালদেবের পুত্র 

ধর্দাপাল পিতার মৃতার পরে বঙ্গের 
লিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার 

মাতার 'নাম দ্েগদেবী। ধর্দপাল 

'পালধংণেয় একজন শ্রেষ্ঠ নর়পত্ি 
ছিলেম। জী; অষ্টম শতাবীয় শ্যেঙাগ 
সে নবম শহ্া্থীয় ্ রথমভাগ গা 

তিনি উত্তরাপথের ইতিধানে একঞন 

প্রধান নার়ক ছিলেন। তাঞার বীরত্ব 

গ্রভাবে ভোঙ্গ, মস্ত, মদ, কুরু, যহ্, 

যবন, অবন্তী, কীর, গান্ধার গ্রভৃতি 

দেশের নরগপতিগণ তাঁহার বশ্ঠতা 

দ্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ 
ধন্মাবলঘী ছিলেন। বিক্রমশীলার ম$ 

বাবিছার ও বিশ্ববিদ্তালয় তিনি স্থাপন 

করিয়াছিলেন। বিক্রমশীলা! ভাগলপুর 

জিলার পাথরধাট!। নামক স্থানে অব- 

স্কিত ছিল। ধর্মপাল রাষ্ট্রক্টবংশীয় 
নরপতি পরবলের কন্ত! রন্লাদেবীকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার ব্রিভূবন- 

পাল ও দেবপাঁল নামে ছুই পুত্র জন্ম- 

গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ত্রিভুবনপাল 

পিতার জীবদ্দশায় প্রাণত্যাগ করেন। 

দেবপাল রাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। 

ধন্মপান অন্গমান ৩৫ বংমর রাঙ্ত্ব 

করিয়াছিলেন । 

ধর্মপাল--(৫) সুপ্রদিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও 
টাকাকার। বর্তমান মান্দ্রাজ প্রদেশের 

অন্তর্গত কঙ্িবরম ( কাঞ্চিপুর ) নগরে 

তিনি জম্মগ্রহণ করেল। তিনি সুগ্রসিঙ্ধ 

বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধ ঘোষের সমসামগ্নিক 

ছিলেন এবং খুব সম্ভব একই বৌদ্ধ 
শিক্ষাকেন্ত্রে শিক্ষা! লাভ করেন। ধর্ধ- 
পাল অনেকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা 
রটনা করেদ। তাহাদের মধো, অধি- 

কাংশগুগি 'জিপলিট্কারর জুহক 
(খুদক) নিষায়ের অন্তত ফেকখানি 
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গ্রন্থের । তিন বুদ্ধ ধোষের করে 

খানি টাকারও তিন ভাষা রচন। করেন। 

মুপ্রলিদ্ধ চীন পরিক্কাজক ইউয়ান চ্যাং 

যখন তীর্থ পর্যটনে কাঞ্চিপুরে গমন 

করেন, তখন তিনি তংস্থানবাঁদী বৌদ্ধ- 
দের নিকট ধর্পালের পরিচয় প্রা 

হন। ধর্দ্পাল তাহার পূর্বেই পরলোক 

প্রাপ্ত হইগাছিলেন। 
ধর্মপপালের র5ন! প্রণালীর সহিত 

আচার্য বুদ্ধঘোষের রচনা প্রণাপার অনেক 

সাদৃত্ত দৃষ্ট হয়। তাহার রচিত টীকা- 
গুণির নাধারণ নাম পরমখ ( পরমার্থ) 

দীপনী। ক্ষুদ্রক নিকাপ্ের অন্তর্গত 

নিয়লিখিত গ্রস্থ গুলির তিনি টীকা (অর্থ- 

কথা) রচন! করেন--থেরগাথ|, থেরি- 

গাথা, পেত'থ, ( গ্রেতবস্ত ), বিমান- 

বু, চরিয়া পিউ ক, ই উবুত্তক্ক ( ইতুা- 
স্তক) ও উদান। 

নিংহলে রচিত 'সানন বংদ* নামক 

নৌন্ধধর্ের ইতিহ।সে উল্লিখিত আছে যে 

ধর্মপ/ল, বিশুদ্ধি মগ গো, দীঘনিকা য়, 

মজঝিম নিকার এবং সংযুক্ত নিকায়ের 

ও টাকা অট্ঠকথা রচন! করেন। কিন্তু 
এই সকল গ্রন্থের রচয়িত1 ধর্মপাল ও 

পরমার্থ দীপনীর রচয়িত! ধর্মপাল একই 
ব্যক্তি কিন! তদ্বিষয়ে গাঁও উগণ একমত 

নহেন। 
ধর্মবিবর্ধন- চৈনিক পরিক্রর্গক 
ফা হিয়ান অশোকের ধর্ধবিবন্ধীন নামে 
গড পুরো উল্লেখ করিযাছেন। 

তারসীয়-এডিহামিক ধর্মাজালিক্য 

ধর্মাভূষণ একজন দ্বিগন্বর খৈন 
সম্প্রদারভুক্ত প্রসিদ্ধ দর্শানক পরিন্ত। 
ওঃ ষোড়শ শতকে তাহার “জায় 

দীপিক।” গ্রন্থ রচিত হয়। যশোখিজর 
গনী ঠাহার তর্কভাষ| গ্রন্থে ধর্ণহুধণের 

কথ উল্লেখ করিয়াছেন। 
ধর্মম।ণিক্য (প্রথম)-_বিধাত ত্রিপুর 
নরপতি। পিত। মহামাণিকের জীব 
দপাতেই তিনি সন্ন্যাসী হইর। তীর্থ ভ্রমণ 

করিতেছিলেন। কানীতে একদ| শিপ্রি- 

তাবস্থায এক সর্পরাজ তাহার মন্ত- 

কোপার ফণ। বিস্তার করিয়াছন। 

কৌতুক নামক বিপ্র দৈবাং তদার্ণনে 
তাহার রাজ প্রাপ্তি অগ্রমান করে। 

মহামাণিক্োর মৃধার পর অরাজকত। 

নিবারণ জণ্ধ তাহার অন্বেষণে পোক 

প্রেরিত হয় এবং তিনি উত্ত কৌতুক 
প্রভৃতি মাটগন ত্রান্ধণদহ দেশে প্রত্যা- 
বর্তন করির। পিংহাননে আরোহণ 

করেন। তাহার চারি ভাই গগন খ। 

প্রন্ৃতিরা তাহার অমাতা হইগাছিলেন। 

তিনি রাজধানী উনরপুরে প্ধর্মনাগর* 

নানক দীঘি খনন করাইঃ! তাহার 

চারি পাঁশে উক্ত কৌতুকাদি বিপ্রকে 
বলাইর1 তাত্রপাবন দ্ধ 4 ১৩৮* শকাষে 

(১৪৫৮ শ্রী; ) ২৯ পফ্রোণ ভূমি দান 
করিয়াছিলেন এনং নানাবিধ নৎকর্ধ 

বারা নিজনামের সার্ধকত। সম্পাদন 
করিয়াছিলেন। তাহার বর্বশ্রেক্ কাঁর্তি 

রাজখাল।” রচন! করান । তাহারই 



ধর্মমাণিক্) 

প্ররোচনায় তাহার সভাসদ শুক্রেশ্বর 
ও বাণেশ্বর নামক পিতহব হুল্লভেন্্ 
চন্ত/ই নামক চতুদ্দণ দেবতার-পুজকের 
সাহাধ্যে উক্ত গ্রন্থের গ্রথমাংশ (মহা- 

মাণিকোর রাপ্ত্ব পর্য7্ত) রচন1 করিয়া- 

ছিলেন। ধর্মমাণিক্য অনুমান ১৭৩১ 

জী; অব্ধে বদন্ত রোগে মৃহ্যুমুৰে 

পতিত হন। 

ধর্মমাণিক্য (ধিতী)__ব্রিপুরাধিপতি 
মহারাজ রামমাণিকোর মন্ততম পুত্র । 

তিনিই ভ্রিপুর।র শেষ স্বাধীন নরপতি। 

ভ্রাত। মহেম্ত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর 
১৭১৩ খ্রীঃ অবে তিনি রাদ্্য লাভ 

করেন। তাহার অভিষেক মুদ্রার 

ত।রিখ ১৬৩১ শকাধা (১৭১৪ খ্রীঃ )। 

তাহার প্রধান! মহিষীর লাম ধর্মশীল! 

দেধী। রাঞ্জন্ধের প্রথম ভাগে তিনি 

যুদ্ধ করিয়। ঢাকার নবাব প্রেরিত 

মুখল টৈন্ভকে কল্বা নগরে পরাজিত 

কনিয়াছিলেন। আট নান ধরিয়! এই যুদ্ধ 

চলিয়াছিণ এবং তাহার প্রধান সেনা- 

পঠি রগভীমনারায়ণ উহার প্রধান নেত। 
ছিলেন। তৎপবে ১৭১৮ অন্বেজ্ঞতি 

শক্রকাদবার রাজ! জগংমাণিক্য ঈর্ধযা- 
পরাণ হইগ! বিপুগ দৈগ্তনহ তীছার 
রাজ্য আক্রমগ করেন এবং কুমিল্ল! হই! 
চসীগড় পধ্যন্ত অগ্রগয় হন। কিন্ত 

স্লাজপৈষ্ত তাহাকে ও পরাস্ত করে। এই 

দ্ধ ধর্ঙানিকা খায়াকানের মঘরাজ। 

ঈ্জাধিইীয়ের সাহাধ্য ' পাইয়াছিলেদ 

জীবনী-কোি ১০৩২ 

এইনপ প্রমাণ পাওয়1 গিন্।ছে। অতঃ- 

পর ১৭২৮ ত্র: অবে মুঘল সৈগ্তের 

হস্তে তিনি পরাধিত হইয়াছিখেন এবং 

তখন হইতে ব্রিপুর। রাধ্যের সমতল- 
ক্ষের মুঘল শাপনের অধীন হইর। 

“রোসনাবাদ” আধথ্যা লাভ করে। 

এই যুদ্ধে মুবন নৈন্ের পরিচাগক 

ছিলেন বিখ্যাত মীর হবিব ও তাহার 

সুস্বদ পাঠপাক্পের পরগণর জমীদার। 
আক] মাদেক এবং উল্লিগিখিত অগং- 

মাণিক্য রাগ্য প্রাপ্তির আশার প্রলুব্ধ 

হইপ্র। মুঘল সৈন্যের পথপ্রদর্শক 
হইস[ছিলেন। ধর্মাণিকা এই যুদ্ধে 

পরাজিত হইর| মুরশিনাব|7 শিন্পা তন।- 

নীস্তন জগংশেঠ ফতোদের সাহায্যে 

ননাবের গ্রীতি উংপাৰন পূর্বক রাঞ্জ 

ফিরি পান এবং এক বংসর কাল 

পুনঃ রাঞ্হ করিন। ১৭২৯ ত্র; অব্দের 

মধ্যভাগে পরলোক গমন করেন। 

তাহার পতিররত। মহ্ষী তাহার সহ্মৃত। 

ইন। মুবণ বিজয়ের পর হইতে বুটি 

শাদনের পূর্ব পর্যন্ত একপ্ন «“ফৌ- 
দর” ত্রিপুরার নিবুক্ত থাকিত। উল্লি- 

ধিত আক।| মাদেকই ত্রিপুরার প্রথম 

ফৌন্গদার। 
ধর্মমাপিকা তাহার দীর্ঘ ১৬ বংদর 

রাজসকাল মধেো বন্বিধ ধর্ম কার্য 

কারয়। চিরন্মরণীর হই রহিাছেন। 

সবদ! পুঃাণ পাঠ শ্রবণ, তুগা নুরু দান 

ও ভড়াখ গ্রবি্ঠা তগযো উয়লোগৰেগয 



১০৩৩ 

তিনি “ধর্মনাগর” নামে নান। স্থানে 

অনেক দীঘি খনন করাইয়াছিণেন, 

তন্মধ্যে কুমিল্ল| নগরীর বিশাল দ1ঘিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণ পগ্ডিতগণকে তিনি 

প্রচুর ভূমি দান ক.রয়াছিলেন এবং 

তৎপ্রদত্ত বহু নিষ্ধরের সনদ আবি 

স্কৃত হইয়াছে। 

ধর্মমিত্র-_ একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। তিনি 

কাশ্মীরের অধিব।সী ছিলেন। যৌবনের 

প্রারস্তেই ভগবান তথ।গতের ধর্ম গ্রহণ 
করিয়। উহ! প্রচার করিবার জন্য মধ্য 
এসিক়্ায় গমন করেন। তৎপরে তান 

চীনদেশেরও নানাগ্থানে পর্যটন করিয়। 

ধীঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে শাঁন- 

তি" সহরে উপনীত হন। তিনি কয়েক- 

খানি বৌদ্ধ শান্ত্র গ্রশ্থ চীন ভাষাস্র 
অনুবাদ করেন। 

ধর্মমিত্র-_দৈত্রেয়লাথ কৃত “সভিসময়া- 

লঙ্কার কারিকা” নামক যোগাচার পন্থা 

বৌদ্ধদিগের যে গ্রন্থ আছে ধর্মমিত্র 

তাহার একখান! উৎকৃষ্ট টাক] র5ন! 

করয়ছিলেন। তিনি একপন অদা- 

ধারণ বেদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 

ধর্্মমিত্র__(২) একজন বৌদ্ধ সন্যাসী। 
বঙ্গের পালবংশীর লরপতি নারায়ণ- 

পাল দেশের নবন রাজ্যাস্কে অন্ধ, 

বিষয়ের অধিবালী ধর্্মিত্র .মগধের 
কোন স্থানে (খুবসন্তব উদ্দওপুর নগরে) 

একটা যৌদ্ধমূ্ি প্রতিষ্ঠ! করিযাছিলেন। 
| বপির। জানা যার।, 

ভান়্তীয়-এঁতিহাজিক ধর্মারক্ষ . 

ধর্্মরক্ষ _(১) মগধের একজন গ্রশিদ্ধ 
বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিনি ১০০3 গ্রীঃ অবে 
চীন দেশে গমন করিয়! বিশেষ সম্মান 
লাভ করিয়।ছিলেন। তিনি অনেক 

গুলি সংস্কত গ্রন্থ চীন ভাবায় অনুবাদ 
করিয়াছিলন। ১*৫৮ খ্রীঃ অবে চীন 

দেশেই তিশি পরলোক গমন করেন। 

ধর্মরক্ষ-_-( ২) মোঙ্গলজাতীয় একজন 

বৌদ্ধ শ্রমণ। বালাকালেই বৌদ্ধ শ্রমগ- 
দিগের মংস্পর্শে আপিত্বা তিনি বৌদ্ধ 
ধর্দের প্রতি আকরৃ্ হন এবং প্র ধর্ম 

গ্রহণ করিয়! মন্তান্ত শ্রমণিগের সহিত 

বহু স্থানে পর্ধাটন করেন। তিনি 

খুব সম্তূব ভারতবর্ষেও আগমন করিয়!, 

ছিলেন। তিনি ছঃত্রিটি ভাষা পানি- 

তেন বলির! কথিত হয়। তিনি একটি 

সুবৃহৎ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বন 

বৌদ্ধ শান্তর চীন ভাষায় অগ্নবাদ করেন। 

তত্তির তিনি বছ শিষ্তাকে উপধুক্ত শিক্ষ! 

প্রদান করিয়! অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত 
করেন। তাহার অনুদিত গ্রন্থগুপির 

মধ্যে গ্রজ্ঞাপারমিতা, দশভৃম কহ্ুত্র 

ইৈত্রেয় ব্যাকরণ, সন্ধর্দপুণ্ডরিক, রত্ব- 
কারগবুহনুত্র, ললিত বিস্তর গ্রভৃতি 

প্রধান। তিনি মুবক্তাও ছিলেন। 
তাহার প্রভাব ও এঠিপতি সুদীর্ঘকাল 

চীনদেশের দুরব্তী স্থানে বিস্তৃত হইয়া 
ছিল। ধর্মরক্ষ জী: তৃতীয় শতান্বীর 
শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১৩ 

সঃ জন্মে মৃত্যমুখে পতিত হন। 
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ধর্মরাজ--তাহার অন্ত নাম অমান- 
ভীত। তিনি উড়িস্তার শৈলোত্তব 

বংপীয় নরপতি প্রথম মধ্যমরাজের 

পুত্র ও দ্বিতীয় অযশভীতের পৌত্র। 

তাহার পুত্র দ্বিতীয় মধ্যমরাঞ্। ৭৪৫ 

ধীঃ অব্দের তাহার লিখিত একথান। 

দানপত্র পাওয়া গিয়াছে । তিনি 

জ্যেষ্ঠ বলিয়। রাঞ্য লাভ করিলে, মাধব 
নামে এক ব্যক্ি (সম্ভবতঃ তাহার 

ভ্রাত।) তাহার গ্রতিহঘন্দী হন। তিন 

মাধবকে পরাজিত ও নিহত করেন। 

ধর্মরাঞাধবরী--ভাহার জন্মস্থান 
দাক্গিণাতোর অন্তর্গত কগণ্ডবম।ণিকম্। 
তিনি রুচিদত্ত প্রণীত তত্তবচিন্তামণি 

প্রকাশ নামক গ্রন্থের একটা উৎকৃষ্ট 

টাক রচনা! করিয়াছেন । 

ধর্মাকর দত্ত--একজন কাশ্বীরী বৌদ্ধ 
গণ্তিত। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ধর্দোত্তরাচার্ষ্যের 

গুরু ছিলেন। 

ধর্মাকর শান্তি--একজন বৌৰ 
আচাধ্য | রঃ একাদণ শতকে তিনি 

বিক্রমশীল। বিহারের একজন প্রধান 

অধ্যাপক ছিলেন। 

ধর্মাদিত্য--থীঃ ব্ঠ শতকে বঙ্গদেশে 
ধর্মাদিত্য নামে এক রাজ। ছিলেন। 

ধর্মালোক--একজন বৌদ্ধাচাধ্য। 
যে. সকল বৌদ্ধ পণ্ডিত সংস্থত 
বৌদ্ধ ধর্ধ গ্রস্থ তিষবত্তী ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিপেন। তিনি তীছাদের 

অন | 

জীবলী-কোব ১০৩৪ 

ধর্মাশোক--দাক্ষিণাত্োর চোলবংলীয় 

একজন নরপতি। 

ধর্দেখবর--( ১) একজন জ্যোতির্বিদ 
প.গুত। নারায়ণ ভটষ্টকত চমৎকার 

চিন্তামণি* নামক জাজকের তিনি 'অন্ব- 

যার্থ দীপকা, নামে এক টীকা রচনা 

করিয়াছেন। কেশব কৃত জাতক 

পদ্ধতির উপরও তিনি নাসনাভাম্য নামে 

টীক1 রচন| করেন। 

ধর্দেশ্বর -€২)প্রভাকরের পুত্র ধর্দেশবর 

একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। 

তাহার রচিত একথানা জাতক পদ্ধতি 

আছে। 

ধর্ম্োত্তর ব! উত্তর ধর্ম--_ বৌদ্ধধর্মের 
নান! সন্প্রদায় ও উপ সন্প্রদাঃ মাছে। 

তিনি কনিক্ষের রানত্বকালে (৭৮ খ্রীঃ 

অন্দে) কাশ্মীরের সৌন্রাস্তিকসম্প্রদায়ের 

প্রণর্তন করেন এবং এই সৌত্রাপ্তিক 

সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। 

কিন্তু স্ুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিঝাজক 

ইউয়ান চাও খ্রীঃ সপ্গুম শতাব্দীতে 

ভারতবর্ধে আগমন করেন। তাহার 

মতে হীঃ তৃতীয় শতাবীতে কুমারলন্ধ 

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 

তক্ষণীণার কধিবানী এবং লাগাঞ্জুন, 

আর্যদের ও অখধোবষের সমদামগিক। 

ধর্দোস্বরা চার্ধয-- একজন বৌগ্ধতিক্কু। 
তিনি শুধু ধর্শোন্তয় ব। আচার্য ধর্শোন্তর 
নামেও খাত ছিলেন! ভিনি কান্বীর 
দেশীয় পতিত কল্যাণ সি ও খীকর 
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দত্তের শি্ত ছিলেন । তিনি গ্রঃ নবম 

শতাব্ধীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। 

সম্ভবত তিনিও কাশ্মীরের অধিবাদী 

ছিলেন। মেই সময়ে বজদেশে বনপাগ 

রাব। ছিলেন। ৯৯১ তরী: অবে শ্রধর 

এবং ৯৬২ সালে ধর্মোত্তর টিপনক গ্রন্থ 

প্রণেত। দৈন মল্লবাঁদী তাহার উল্লেখ 

করিয়াছেন । ১১৮১ শ্রীঃ অবে “ম্বাদ- 

বাদ রত্বাকরাবভারিকা” গ্রন্থের রচিত 

গ্রসিদ্ধ রত্বপ্রভ সুরীও তাহার উল্লেখ 

করিয়াছেন। 

ধর্দোত্বরাচার্যা অনেকগুপি গ্রন্থ 

প্রণন করেন। তন্মধ্যে "ভার বিন্দু 

টীক।, একখান! উতকৃ গ্রস্থ। ইহ! ধন 

কান্তি প্রণীত স্াপ়বিন্দু গ্রন্থের ব্যাথা 

পুস্তক । তাহার দ্বিতায় গ্রন্থ প্রমাণ 

পরীক্ষা+ তৃতীয় গ্রন্থ 'অপোহ নান প্রকরণ' 

চতুর্থ গ্রন্থ পারলোক শিদ্ধি”, পঞ্চম গ্র্থ 

ক্ষণ ভঙ্গ দিদ্ধি” ষষ্ঠ গ্রন্থ গ্রমাণ বিনিশয় 

টাকা । ইহা ধর্মকীর্তি প্রণীত গ্রমাগ 

বিনশ্য় গ্রন্থের ব্যাধ্যা পুস্তক। নল 

নংস্কৃত গ্রন্থ এখন পাওয়া যার লা। 

কিন্ত কাশ্মীরী পণ্ডিত পরহিত ভদ্রকর্তৃক 

তাহার এক ভিব্বতী অনুবাদ আছে। 

ধীমান- একজন শিলপী। গোড়ের 

রাজ! দেবপাল ও ধর্মথপালের রাঞ্ত্ব- 

কালে তিনি বর্তমান ছিলেন। তাছার 

পুত্র বীতপালও একজন শিল্পী ছিলেন। 
পিতাপুজ উভয়েই প্রস্তর ও ধাতু মুর্তি 
দিশ্থাদে এবং চিত্রাঙ্ষণে দ্ধ ছিলেন। 

ভারভীর-এতিহামিক ধীরপাল 

বীতপাল বঙ্গদেশে বাঁদ করিতেন এবং 
তিনি ধাতু মুর্তি নিশ্মাণে পূর্বে শীয় 
রীতির শ্রেষ্ঠ স্থাপয়িত। বলিয়া গণ্য 

হইতেন ; ধীমানও পুর্বৃদেশের চিত্রকর 

গণের প্রধান রূপে গণ্য হইডেন। খারেন 

অনুসন্ধান লমিতি, স্থির করিয়াছেন যে 
তাহাদের চিত্রশালার সংগৃহীত মূর্তি 
সমুহের মধ্যে ধীমান নির্মিত কতকগুলি 

প্রস্তর মূর্তি আছে। 

ধীরনারায়ণ- াসামের অন্তর্গত 

সিদগীর রানী চজ্েশ্বরীর পুত্র। স্বামীর 

মৃত্যুর পরে নাবাঁণক ধীরনারায়ণকে 

রাক্গপদে গ্রতিঠিত করিয়া! রাণী চত্জরে- 

শ্বরী নপহী পুর ইন্ত্রনারায়ণকে পুনের 

অভিভাবক নিযুক্ত করিগেন। রাণীর 

মৃত্ার পরে ইগ্রনারাণই রাজ পদ 

অধিকার করেন। ধীরনারাণ বয় প্রা 

হইয়। ইন্ত্নারাপ়নণকে বিতাড়িত করি, 

রঞ্যলাত করেন । কিন্তু তিনি ইহ 

বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। 

ইন্ত্রনারায়ণ ভোটানের রাঙার সাহাযো 

আবার রাজ্য অধিকার করেন ।.দিদ. 

লীর বর্তমান র'জবংশ ইন্্রনার়ায়ণেরই 
₹শধর। 

ধীরপাল--বৌন্ধধর্ম প্রচারার্ধ ও সংস্কৃত 

হইতে বোন্ধ গ্রহ তিব্বভীর ভাবার 
অনুবাদ করিহার গন্ভঃ যে সকলপণ্ডিত 

ভিববতে গমন করিরাছিলেন, তিনি 
তাছাদের অগ্ঠতম ছিদেন। খুব লস্তব 

আঃ দশম শঙকে ভিনি বর্তমান ছিলে! 



্বরদিৰ 
ধীরশিব-_-শরাচার্ধে)র অন্ভতম শিল্প । 
তিনি পরমাণু কারণবাদী ছিলেন। 

প্রগনাগে অবস্থানকালে শঙ্করাচার্যয 

তাহাকে বিচারে পরাস্ত করির়। শিষ্য 
করেন। 

ধীরসমসের নিংহ--তিনি নেপালের 
বিখ্যাত সেনাপতি জঙ্গবাহাছুরের কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা । ইং১৮৫৫ সালের তিববত যুদ্ধে 

তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়] 

নেগালের গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন 

তিনি পরে নেপালের প্রধান সেনাপতি 

হইযাছিলেন। ১৮৮৪ হ্ীঃ অন্দে তিনি 

পরলে।ক গমন হরেন। 

ধীরলিংহ--তিনি মিথিগার রাজ 

নরসিংহ দেবের স্সঙ্গতম পুত্র। পিতার 
মৃত্যুর পরে তিনি মিংহাননে আরোহণ 

করেন। মধুহুদন মিশ্র প্রণীত জ্যোতিঃ 
প্রদ্দীপাস্ছু। গ্রন্থের মতে তিনি শভাঁধিক 
গাভী ও সুবর্ণ কষ্কন ব্রাঙ্গণকে দান 

কারয়াছিলেন। ১৪৩৮ শ্রীঃ হাঝে 

তিনি বর্তনান ছিলেন। তঁ।হার কনিষ্ঠ 

আতা ভৈরবেন্ত্র গৌরেশ্বরকে পরাস্ত 

করিয়াছিগ্লেন। ধীরমিংহের মৃত্যুর 
পরে তাহার কণিষ্ ভাতা তৈরবেন্ত্র ব 

ভৈযবসিংহ বাঁ! হইগ়াছিলেন। ধীর- 
পিংহের পুর রাখবেন । 

ধীরাজ, রাজ--তিনি একজন আবু: 
:ফেদ শান্যেত।। তাহার রচিত এ্র্থের 

নাম, “চিকিংদা সার? । 
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শান্ত্বেত্। পঙ্ডিত। হিন্দী ভাষাতে 

তিনি “চিকিংস।-নার* নামে একখানা 

গ্রন্থ রচল! করিরাছেন। সংক্ষেপে 

ইছতে রনি বিজ্ঞান ও চিকিংস। 

বিধি উল্লিখিত হইয়ছে। 

ধারানন্দ স্বামী (কৃষ্ণনাল মহারাজ) 
-বেলুড় রামকক্জ মঠের একজন প্রাচীন 
সন্নটাদী। ১২৭৭ বঙ্গাবে তাহার জন্ম 

হয়। বাঁমরুষ্খ দেবের অন্তর্ধানের 

পর তাহার অন্তরঙ্গ সন্গযাপী শিষ্যগণের 

(বরাহনগর এবং আলম বাজার মঠে ) 

আধ্যাত্মিক সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া যে 

কয়জন যুবক মংদার তাগ করিয়। 

রামকৃষ্ষ সঙ্ঘবে যোগদান করিপা- 

ছিলেন তিনি তাহাদের অন্ততম। তিনি 

পরমহংসদেবের লহ্ধর্মিণার মন্্রশিষ 

ছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের 

নিকট মন্যান গ্রহণ করেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের সহিত তিনি? রাপ্রপুতান। 

ও উত্তর ভারতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 

তিনি বেলুড় মঠের এককন ন্তান রক্ষক 

(1৮55699)এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরি- 

চালক নজ্বের সভ্য ছিলেন। ঠিশি 

রামকৃষ্ণ মিশনের কোধাধাক্ষও ছিলেন । 

তিনি মতিন্গেহ প্রবণ ছিলেন এবং দীন 

দরিদ্র ও অদহার অনাথের প্রতি তাহার 

হথেই দর ছিল। ১৩৪২ বঙ্গাবের 
কার্তিক মালে ( ইং ১৯৩৫ অক্টোবর ) 
পর্বটি বদর বরদে তিনি দেহ্ত্যাগ, 
কর়েন। 
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ধারেজনাথ চৌধুরী, বেদাস্তবাগীণ 

-অধাপক ও দার্শনিক প্ডত। 

১২৭৭ সালের ভাদ্র দানে ময়মনদিংহ 

জিলার টাঙ্গাইলমহকুমার অন্তর্গত নাগর- 

পুরের এক প্ররিদ্ধ জমিদারনংশে তিনি 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 

মাধবলাল চৌধুরী এবং মাতা ভ্রৌপদী- 
সুন্দরী । পিতামাত। উভয়ই অতি ধশ্- 

প্রাশ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রাম্য মধ্য-ইংরেজি 

স্কুলে অধায়নকলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক 

তাহার শান্ত ধীর প্রক্কৃতি লক্ষ্য করিন। 

তাহার নাম ধীরেন্দ্রনাথ রাখেন । তখন 

হইঠেই তিনি সেই নামে পরিচিত হন। 

ষোড়শ বৎদর বয়সে স্কুলে পাঠা।নস্থ। 

হইতেই, তাহার তৃতীর অগ্রজ যশোদা- 
লালের সহিত প্রথমে ব্রাঙ্গ সমাজে 

যাতাগাত করিতে আরম্ত করেন। 

কিছুকাঁল পরেই যশোদাগাল পরলোক 
গমন করেন। সেইসময় তাহার প্রতিষ্তিত 

ও পঞ্ডিত দীতানাথ তত্বভৃষণ সম্পাদিত 

ব্রদ্ষতত্ব” নামক ত্রেমামিক পত্রিকার 

তিনি দাশানক গ্রনন্ধ লিখিতে আরম্ত 

করেন। এই প্রকারে ত্রাঙ্গ সমাদ্ধে 

যাতাপ্পাত করিতে করিতে তিনি 

বরদ্ষধঙ্ঘে আক হইয়া পড়িলেন। অব. 

মর সময়ে তিনি পরত তত্বভূষণ মহা 

শয়ের নিকট যাইয়। দার্শনিক জটিগ 
প্রশ্ন নমূহ্র নমাধান হজম করিতে 

চেষ্টা করিতে খাকেন। এইভাবে তাছার 

কানপিগাঁগা ক্রমে বন্ধি. হইতে থাকে। 

ভারতীয়-এঁতিহানিক 

তিনি কলেজে অধারন কালে তত্ব 

ভূষণ মাপের প্রতিতি ত 1১9০1981081 
90০16) (তন্ববিদ্থা। সভ1) সভা হুই়। 

প্রতি অধিবেশনে নিক্মিতন্ূপে ঘোগ 

দিতে লাগিলেন ও দার্শনিক প্রবন্ধানি 

লিখিতে আরম্ভ করেন। নেই সময় 

মায় শ্ব্নের। রাণীন মতে হিন্দু 

সমাজে তাহার নিবাহের আন্ত 

গীড়াপীড়ি আরস্ত করিলেন। কারণ 

হিন্দ প্রথান্থগারে ক্যেষ্ট ভ্রাহার বিবাহ 
ন। হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইতে 

পররেনা। তিনি হিন্দু মার এই 

অর্থহীন প্রথার বাধ! দিবার জন্তই 

কনিষ্ঠের বিবাহ ন!| হইলে তিনি বিবাহ 
করিবেন ন|--এই মত গ্রক।শ করেন। 

তৎপর কণিষ্ঠের বিবাহ হুইপ গেল। 

এমএ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার কিছু- 
কাল পরে তিনি ব্রাহ্ম সমাঙ্গে 

বিবাহ করেন। তিনি নিঃসন্তান 

ছিঞেন কিন্ত অনেক আত্মীয় স্বজনের 

সন্তান্দিগকে নি আশ্রয়ে রাখিয়। 

প্রতিপালনপূর্বক শিক্গাদান করেন। 
তাহার স্বদেশ শ্রীতি প্রবল ছিল। 

প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি 
কটকে ছিলেন, তখন তাহার গৃহে বু 
গ্দেশদেবক সন্মপিত হইতেন। সেখানে 

অনেক সম স্দেশ-্রীতি-উদ্দীপক . 

তেজে (ময় বক্তৃতাদি কিয়! তিনি শ্বদেশ- 
বাদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। তথাস্ন 
তিনি পাচ.বৎনরকাল ছিলেন | পরে 



ধীয়েপ্রানাথ. 

ব।রশালে আলির! ব্রজমোহন কলেজে 

অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বরি- 

শালেও তিনি তাহার অগ্রিমর়ী স্বদেশী 

ব়্ৃচায় দেশবামীকে উদ্ধু্ধ করিতেন। 

তৎপর তিনি দিল্লী হিন্দু কলেজের দর্শন- 
শাগ্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এনং ক্রমে 

উঞ্জ কলেজের অধাক্ষের পদ লাভ 

করেন। দিল্লীতে পাচ বৎদরকাল 

থাকার পর দিল্লী দরবারের ঠিক পরেই 

দিল্লী হিন্দু কলেঙ্ের কাধ্যভার আর্ধয 

মমাজিদের হস্তগত হওয়াতে এবং 

ভাঙার মত তাহাদের অন্থমোদিত না 

হওয়ার তিনি অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ 

করিক্না পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে 

(8458130০182) দর্শন শাস্ত্রের 

'আধ্যপকের পদ গ্রহণ করেন। পাবনায় 

বার বংসরকাল অধ্যাপকের কার্ধ্য 

করিগা তিনি চাক্রী পরিতাগ করেন 

এবং কলিকাতায় আমির়। অবন্থিতি 

করিতে থাকেল। তিনি যে স্থানেই 

খার্ফিতেন সেখানেই ত্রাক্ষসমাজের 

উপাদন। গু-ব্কৃভীদিরনথাব। আক্ষধন্ 

প্রচার করিতেন । পাঁবন থাকিতে 

দি একঠিন তিনিতে পাইণেল বে, 
কোন ধনী পরিবারের এক ব্যক্কি 

মৃতার পূর্ব মুহুর্ধপর্যান্ত গোহার নিন" 

কের চাবির তত্বাধধান ধরিতেছেন। 

অজ্ঞানাবস্থার মধ্যে মধ্য বখন তাহার 

 মাঁদান্-জান হয় তখনই “চাবি কৈ, 

(দিগৃকে সালা আছে কিনা?” ইত্যাদি 
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প্রশ্নে সকলকে উতা্ত করিতেন। 

অবশেষে যখন তাহাকে লোহার নিনদু- 
কের উপর শোরাইর়। লিন্দুকের তালার 
উপর হাতখানি রাখা! হইল, তখন 

মুমূর্ষ, বাক্তির সাত্বন! অদিল। এই 
ঘটনার তাহার প্রাণে বড়ই আঘাত 

ল[গিল এবং ইহার পরেই তিনি পাবনা 

কলেজের চাকরী পরিত্যাগ করেন। 

পাবনা] কণেঞ্গের কর্ম ত্যাগের, 

পরেও পিঠাপুরের মহ'রাঙজার' ছেলের 

গৃহশিক্ষকের পদ গ্রহণ করিবার জন্ত 

প্রস্তাব আপিগ়াছিল; কিন্তু তিনি 

তাহা গ্রহণ করেন নাই । এই সময়ে 

মফঃম্বগে ব্রাঙ্গগমাজের প্রচার কাধ্যের 

জন্ত তিনি নানাস্থানে গমন করিতেন। 

দিল্লী থাকাকালে তিনি বোস্বাই প্রার্থনা 
মমাজের মম্পাদক ত্রিবেদী মহাশয়ের 

আহ্বানে একবার বোস্বাইয়ে গমন 

করিয়া, তথা॥ বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। 

গত দীতানাথ তত্ব্ষণ মহাশয়ের 

মঙ্গে তিনি একবার মাদ্রাজেও গমন 

করিগীছিচলন। সেখানেও তাহার 

বক্তৃতার বেশ সমাঁৰর হুইক্কাছেল। 

পরেগকার করিবার জন্ত তিনি 
সর্বদা মুক্তহত্ত ছিলেন। নেক 

দরিদ্র ছাত্র তাহার নিকট হইতে 

মাহাধা লাভ করিত। তিনি গোপনেই 

দ্বান করিতে ভালবাদিজেদ। 

তিনি আজীবদ লাধরগ- আন 
'অমাজের সন্য ও দেবক ছিলেদ। রঙ্গ: 
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সমাণ্ সন্দিরে তাহার উপালন। কিংবা 

বক্তার সকলেই আকুই হইতেন। 

সমাজ মন্দিরে সন্ধা! বেল! তত্বভৃধণ 
মহাশয়ের প্রতিন্তিত প্রাঙাহিক মণ্ডলীর 

অধিবেশনে প্রতিদিন যোগ দিতেন। 

তিনি সাধারণ ব্রাঙ্ছনমাঞ্জ ও উহা 

কলিকাতান্থ উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদ ক- 

রূপে কিছুদিন কাধ্য করিয়াছিলেন, 

এবং বনু দিন সমাঙ্ধের কার্ধ্য নির্বাক 

সভার সভ্য ছিলেন। তিনি জীবনের 

শেষ পধ্যন্ত হাপ্ারিবাগ বাঞ্চনমাজের 

সভাপতি ছিলেন। তীহার চেষ্টায়ই 

হাঁজারিবাগ ব্রাক্ষলমাজজ সুপ্রতিষ্ঠিত 

হয় । তিনি “সংস্কার ও সংরক্ষণ”, 'মহা- 

পুরুষ প্রসঙ্গ” ধম্মের তত্ব ও সাধন”, 

নামে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

শেষোক্ত গ্রন্থে ধর্ধের গর তত্ব গুলি নরল 
ভাষার গল্পচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 

তিনি দেখাইর।ছেল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত। 
দর্শল মুত এক, কে বল যুগে যুগে জানী 

মহাজনের সাধনলন্ধ অনুভূতি অনুসারে 

ইভ) কিঞিও পরিবর্তিত ও নংস্কুত হই! 
ওুকাশ পাইদ্খছে মাজ। “সৈক্র্যপলিষদ? 

তাঁহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রস্থ। 4] 

96810 ০01 017756, 

গ্রন্থে তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত 

প্রমাণ করিয়াছেন বে, হীগ্ুতরী 
নামে ফোন ব্যক্তি ছিলেন ন1। 

শেষ, জীবনে কয়েক বৎসর বাব 
তিনি বন্ধ মুর রোগে ভূগিতেছিলেদ। 

36829 

ভারতীয়-এতিস্থাসিক “ধাপ 

মৃত্যুর কয়েক মান পূর্বে তিনি হাঞ্জারী-, 
বাগ চলিয়৷ যান এবং সেইথানেই ১৩৪৫ 

বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ ( ১৯৩৮ গ্রীঃ, 

৩০শে এপ্রিল) ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি 

পরলোক গমন করেন। 

ধুটুকড়ানচ্ম দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন- 
বগেড এক্নল রাজ! । কাণাড়। 

প্রদেশের উত্তরাংশে প্রাপ্ত কতকগুলি 

দীর্ঘা কার নীসক নিশ্বিত মুদ্তায় ধুটুকড়া- 
লন্দ ও মুড়ানন্দ নামক দুইজন বাঞজা4 

নাম পাওয়া গিয়াছে । এই সকল 

মুদ্রার একদিকে সুমেরু পর্বত ও অঞ্জ 
দিকে বোধিবুক্ষ মুদ্রিত আছে। এই 

সকল মুদ্রার সময় এখনও নিরপিত 
হয় নাই। 

ধুন্ধভিল্লোসা একজন বোঁদ্ধ ভিক্ষু । 
তিনি স্থবির নজর্খবঝমের সঙ্গে হিমবস্ত 

প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্ধ গমন করিয়া- 

ছিলেন। মল.ঝিম দেখ। 

ধূর্তঘোব-_বাড়দেশে ধূর্তঘোষ নামে 
এক রাঞ্জ ছিণেন। তাহার পুৰ্র বাণ- 

ঘোব। ততপুও ধবলধে।ব। ধৰরধোবের ' 

মহিষী সস্ভাব দেবটস গর্তে ঈশ্বর- 

ঘোষ আন্সগ্রথণ করেন। কিন্ত 

তাহাদের রাজত্বকাল এখনও স্থির হর 
নাই। 

ধ্বতিকয়_-পণ্ডিত খিবেদী দৈবজ্ঞ বল্পত 
নামক গ্রন্থ ঠাহারই রচিত। 
ফোষপ। একজন মিদধাচার্ধয। গোর 
নাথ দেখ। 



খোৰী 

ধোবী--একছন সিদ্ধাচাধ্য। গোরক্ষ 
নাথ দেখ। 

ধোস্সিক বা ধোয়ী-_বাঙ্গালী কবি। 

তিনি কালিদাসের মেধদূত কাবোর 

অন্থকরণে তাহার 'পণন্দূত' কাবা রচন। 

করিয়াছেন। বঙ্গাধিপ লক্মণসেন ইছার 
নায়ক এবং মনয়াচ্বালী গন্ধর্বতনয়। 

কুবলয়াবতী ইহার নারিক1। লক্ষ্মণ 

সেন দিখ্বিঞয়ে বহির্গিত হই] মলয়।- 

চলে উপস্থিত হইলে, কুবলয়াবতী 

তাহার রূপে ও গুণে ৩ গ্রতি অনু- 

রাঁগিণী হন। রাজা লক্ষণ মেন স্বদেশে 

গ্রত্যাবর্ত5ন করিলে, কুবলয়াবতী 

বিরহ ব্যথ! সহা করিতে অসমর্থ! হইয়!, 

পবনকে তাহার অবস্থ! রাজ-সমীপে 
আপন করিবার জন্ত অনুরোধ করেন। 

কবি ধোয়ী। দূত মলগ্নাদিলের পথ 

বর্দন! প্রদঙ্গে মলয়াচল হইতে গৌড়দে 

পর্য্যন্ত গ্রদেশের বিবরণ অতি সুন্দর 

ভাবে মনীক্রান্তা ছন্দে বর্ণন। করিয়া- 

ছেন। তীহার উপাধি 'কবিক্মাপতি' 

ছিল। কবি ধোয়ীর নিঞ্জ জন্মস্থান শব- 

দ্বীপের নিকট বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 

ধ্বজলায়ায়ণ--তিনি আসামের দর 

রাজবংশের : শেষ স্বাধীন নরপতি। 

তাহার পূর্বপূক্লষের মুলমান আক্রমণ 

প্রতিহত করিয়। দর রাজ্যের স্বাধী 
নত রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 

জীবনী-কোব ১০৪৫ 

ধবজ নাণিক্য-ত্রিপুযার বিখ/াত নর- 
পতি ধন্ত মাণিকা ত্রিশ বৎসর রাঞ্ধত্ব 

করিয়া ১৫২৭ খ্রীঃ বে পরপোক গমন 

করিলে, তাহার জোষ্ঠ পুর ধবঞ্গ মা ণক্য 

রাঙা হইয়াছিগেন। তিনি মাত্র দুই 

বংসর দা্গত্ব করিয়াছিলেন । ১৫২২ 

ত্র; অবে তাহ।র মৃত্যুর পরে তাহার 

শিশুপুত্রকে রাঁজ)চুত করিয়া, তাহার 

পিভৃ্য দেবমাণিকা গিংহ্াদন অধি- 

কার করেন। 

প্ুব--তিনি রাষ্ট্কুট বশীর নরপতি 

কষ্খরজের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি স্ব 

অগ্রজ দ্বিতীর গোবিন্দকে র'জাচুতত 

করিয়। মিংহাসন অধিকার করেন। 

ঠিনি, অতিশবু প্রবল পরক্রান্ত রাজ। 

ছিলেন। কেবল চালুক্যবংশ নর, তিনি 
পল্লবংশীয়দিগকে ও বিশেষ নূপে নির্্যা- 

তন করিয়া করগ্রদ করিয়াছিলেন । 

গ্রুবধার! বর্ষ_তিশি রাষ্ট্রকূট বংশীয় 
প্রথম কৃঞ্চের পু | এই বংশের প্রতি- 

ঠাতা গ্রথম দঙ্িবদ্ধ! সম্তবতঃ শ্রী: দুম 

শতার্বীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। 
দডিহ্র্গেপ পুত্র গ্রথম ইন্ত্ররাজ, তৎ- 

পুত্র প্রথম গো(বন্দ, তৎপুত্র প্রথম 

ক, তৎপুত্র দ্বিতীয় ইন্দ্র। এই ইন্দ্ররাজের 
পুত্র দ্বিতীর দর্ডিহূর্গ বা দণ্ডিবর্্। । 

তিনি চালুক্যবংশীর় এক রাজকন্তাকে 

বিবাহ করেন। এই পরাক্রান্ত দরপতি 

পরে,(১৭৮৯ ঞ:) দরজরাজ্য আসামের | বাতাপীপুরের চালুক্ রাশ [তীয় 

আধ্গ রাজ্যের অন্ভনিবিষ্ক হয়। কান্তি বর্মাকে পরাগিত ঝহিয়াছিবেন। 
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তহাভীত ঠিনি, কাঞ্চী, কেরন, চোল, 
পাও, গ্রীহর্য বজ্জাট, মালব প্রভৃতি 

দেশের নরপ।তিগকে ও পরাস্ত করিয়া 

ছিলেন। তিন অপুত্রক পরলোক 
গমন করিলে, তাহার পিতৃব্য প্রথম 

কষ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

গ্রৈন গ্রন্থ মতে তি.ন ৭৮৩ খীঃ অবে 

(৭*৫ শকে) বর্তমান ছিপেন। প্রথম 

কৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্রফবধারা! বর্ষ (প্রথম), 

গুর্জরের গ্রতীহারবংশীয় বৎস রাজকে 

পরাস্ত ও মরুভূমিতে বিতাড়িত করেন। 

এই ফ্বধার! বর্ষের তনগ্ন তৃতীয় গোবিন্ব 

প্রন্থত বর্ষ, বৎ্সরাজ-তনয় দ্বিতীয় লাগ- 
ভটকে পরাস্ত করিম্াছিলেন এবং 

তাহার ভ্রাতুপ্পুর কর্ক গুর্জর রাষ্ট্রের 

দ্বারে অর্গল স্বদীণ হইর1, তাহাদিগকে 

স্বা রাজ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

৭৮৩ স্ত্রী; অন্ধে রাষ্ট্রকূটপাতি কৃষ্ণরাজ 
জীবিত ছিলেন। তাহার পুত প্রথম 

প্রবধার! বর্ষ ৭৮৩ হইতে ৭৯৪ খ্রীঃ 

অন্দের মধ্যে বাজ হইয়াছিলেন। 

তাহার সময়েই ঝাস্ত্রকূট বংশের উন্নতি 

আরস্ত হয়। ঠিনি তাহার জেয ভ্রাত! 

দবিতী্ন গোখিন্নকে মিংহাসন্চা ত করিয়া, 
রাঙ্জা আধকার করেন। তিনি দক্ষিণ 

পথের গঙ্গবংশীয় কাঞীনগরের পল্লা- 

বংশীয় এবং আরও বিভিন্ন দেশের 

রাক্গণকে পরাস্ত কৰি! তিনি তিনটী 

শ্বেতছর অধিকার করিয়াছিলেন। দন্তি- 

বর্া (প্রথম) দেখ । 
“ ইত ১ডত২ 

ভারভীয়-এঁতিছাস্িক ঞ্রুবষেন 

গ্রুবমিজ--মহিপুত্র প্রাহীন. পঞ্চাল 
রাছোর রাঞ্ধধানী। এই স্থাদে অনেক- 

গুলি তাত্র মুদ্র। পাওয়া গিয়াছে। 

তন্মধ্যে কোন কোন মুদ্রায় ঞ্রবমিত্রের 

নাম পাওয়। গিয়াছে । ফরিদপুরে 

আবিষ্কৃত একটী শীল[পিপিতেও তাহার 

নাম পাওয়া গিরাছে। 

গ্রবসেন (প্রথম) তিনি গুঙগর়াটের 
অন্তর্গত প্রাচীন বল্লভীপুরের টমত্রক- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভটার্কের তৃতীর 
পুত্র । তাহার অগ্রঙ্গ দ্রোণ নিংছের 
মৃত্যুর পরে তিনি রাজ! হইয়। ৫২৬-_. 

৫৩৫ শ্রী; অন্ব পর্যন্ত রাল্ত্ব করেন। 

ধরসেন (প্রথম ) দেখ। 

ফ্রবসেন (বিতী৪)--তিনি গুনরাটের 
অন্তর্গত প্রাচীন বল্ল ভীপুরের মৈত্রক 
ংশীর নরপতি গুহলেনের পুত্র । ডিনি 

€৩৯---৫৮৯ খ্রীঃ অব পর্যন্ত রাঙত্ব 

করেন। ধরমেন (প্রথম) দেখ। 

গ্রুবসেন, (তিতীর়)--গুর্জর দেশের 

প্রাচীন বল্পভীপুরের মৈঅক বংশীয় 
নরপতি প্রথদ খরগ্রহের দ্বীন পুব্র। 

তাহার রাজত্বকাল ইং ৬২০--৬৪০ । 

ধরসেন (প্রথম ) দেখ। 

গ্রুবজেন, (চতুর্থ)--তিনি গুন্গরাটের 

অন্তর্গত প্রাচীন বল্লতীগুরের মৈত্রক 
বংশী নরপতি প্রথম শীগাদিতোর 
পৌর ও গ্বভট্টের পুত্র । তিনি ৬৫০-- 

৬৫৯ জী; অব পাত বরাত করেন। 

ধরদেন (প্রথম) দেখ। 



ন্. 

াগধত খা! : বাঙগালার নধার হজ 
উদ্থিন মোহ'শদ খায় সময়ে (১৭২৫-_ 
১৭৩৫৯ জী) বীরভূমের জমিদার বদি- 
চরজা।মদ'অতিশর প্রবল হইয়াছিলেন। 

/নওয়ত ধ। তাহ।রই দেওয়ান ছিলেন। 

নক্ষিব-খী--নকিব খ| উপাধি, তাহার 
প্রন্কত দাম--মির গিয়াসউদ্দিন আনী। 

তিনি কাজবিনের সৈয়দবংশীয় ছিযেন। 
“ভাতার পিতামহ নির এহিয়া একজন 

খা শান্ত্রবেত্ত। ও দার্শনিক পণ্ডিত 

ছিলেন। তিনি শিয়। সম্প্রদায় ভূক 

হইগাও মুজি স্প্রদাগের প্রতি নহান্ুু- 

তৃন্টি সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া পারন্ত বাজ 
কর্তৃক বিশেষরূপে নির্যাতিত হন। 
এমন কি তাহার পুত্র মির আবছুগ 

লিক (নকফিবর্থার পিত1) প্রাণ ভয়ে 

ভারতবধে পলায়ন ক্তে বাধ্য হন। 

'সেই সযয়ে মুধল সম্রাট আকবর শাহ 

মবেমাত রাঞ্াযলাভ করিয়াছেন । সম্রাট 

তাহাকে অতিশয় সমাদরের সহিত 

গ্রহণ করিলেন। অল্পকাল পরেই ঠিনি 

সম্রাটের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেল। তিনি 
একজন সবক ও গম্ভীর প্রক্কৃতির 

লোক ছিলেন এবং গোড়া মুসলমান 

ছিলেন নদ) ।* ১৫৭৩ ত্র; অন্দে তাহার 

'সৃভা হয় এবং আজমীরে তাহাকে 

সমাহিত করা হয় 

" মির জাধছুল লতিকের করেকটী 
পুত্র ছিজ। তক্গুখা নধিব খি 
অন্তভয়। তিনি পিতার সঙ্গে 

এদেশে আপিয়াছণেন এবং অগ্নকাল 
মধ্যেই জা কবর শাছের প্রিপ্নপাত, হইরা- 
ছিলেন। ১৫৭৭ ত্র; অন্দে তিনি 

মাগব ও গুজরাট অভিযানে সম্রাটের 

সঙ্গে ছলেন। পরবর্তী দরে বাঙ্গা- 
পার বিদ্রোছ দমনেও তিনি সম্রাটের 

মঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে তাহার ভ্রাঠা 
কমর খঁঃ ও তিনি উভয়ে রাজা টোডর 

মল্লের অধানে গেনাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্দিও 

তিনি মাত্র এক হাঞ্জারী মদনবদার 

[ছলেন, তবু রাজদরবধারে তাহার 

যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিণ। কারৎ তাহার 

এক সম্পর্কি১ মহিলাকে তাহারই 

অন্গণোধে নস্ট বিবাহ করিয়া।ছলেন। 

তিনি সংস্কতজ্ঞ ছিলেন। দিল্লীব মুগল 
সম্রাট আকবর শাহের বাজমভায় ফৈ।জ, 

নকিবর্খ(। মোলা মোহাম্মন, মোল্ল। 

সাওপি, সুলতান হাশী, বদাবুলী প্রস্থ 

সংস্কৃতজ্ঞ প।ওশুগণ বর্তমান ছিলেন। 

সাম্যাদী আকবব শাহের যদ্্ে ও 

উংসাহে এই সকল পণ্ডিত সমাজে 

স্কৃত চর্চায় বহুল প্রচার হইয়াছিল। 
যে সময় সংস্কৃত গ্রন্থ ফালিতে অনুপিত 

হইত তিনি তাহ! দে।খয়া দিতেন। 

জাহাঙ্গীর শাহের রাত্ত্বক!লে তিনি 

দেড় হাজার সৈন্তের মেনাপতি পদ 

প্রাপ্ত হন। ১১১৪ তরী; অন্দে আমীরে 
তিনি পরলোক গমন করেদ। দরবেশ 

দৈন উদ্দিন চিন্তির দব্গাঁতে উহাকে 

মসাহিত কর! হয়৷ 



১5 ৬. 

নকুল--চিতোরের মহারাপা খোম!- 
নের দহ্বানে যে সকল স্বদেশ প্রেমিক 

মহ্াপ্রাণ বীর দেশ *ক্র যবনদিগকে 

তাড়াইবার জন্ত খোমানের পতাকা- 

তলে সম্মিণিত হইয়াছিলেন । মগ্ডল- 

গড়ের 'অধিপতি নকুল তাহাদের 'অন্- 

তম ছিলেন । খোমান দেখ । 

নকুল- একজন আয়ুন্ধেদে শান্ত্রজ 

পণ্ডিত । তিনি শাপিচোত্র মুনিগণের 

অশ্বচিকিৎসা-শান্ত্র অবলম্বন করিয়া, 

১৮শ অধ্যায়ে অথথ জাতির লক্ষণ, জাতি 

ও রোগচিকিংনা সম্বন্ধে স্বীয় অশ্ব- 

বৈগ্কক বা নৈদ্ভকদর্ধবন্থ গ্রন্থ রচনা 

করেন। 

নকুলরাম-_-উত্তর কাছাড়ের স্বাধীন 

রাঙ্গা তুলারামের জ্যোষ্ঠ পুত্র । তিনি 

লিশোম! নাগাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 

যাইয়া নিহত হন। ভুলারাম দেখ। 

নগেজ্দরনাথ ঘোব-- একজন খ্যাত- 

নামা সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতী: 

সাধারণতঃ তিনি এন, এন ঘোষ নামেই 

সমধিক প্রমিদ্ধ । ১৮৫৪ খ্রীঃ অকের 

আগ মাদে (১২৬১ বঙ্গাঝ ) তাহার 

জন্ম হয়। তাহার পিতারনাম ভগবভী- 

চরণ ঘোষ। তিনি কলিকাতা হাই- 

কোর্টের খ্যাতনামা উকীল ছিগেন। 

নগেজ্জনাথ প্রথমে কথিকাত! 

ব্রাঞ্চ স্কুলে ( বর্তমান হেয়ার স্কুল) শিক্ষা 

খর করেন! ১৮৬৯ হী; অঞ্জে উক্ত 

বিক্লাপ্থ হইতে প্রবেশিক। পরীক্ষায় 

এবং ১৮৭১ শী জন্যে প্রেনিডেন্সী 
কঙেছ হইতে এফ-এ পরীক্ষা 

( 1৪6,418.) তিনি কৃতিত্বের সহি 

উত্তীর্ণ হই! বৃত্তি প্রাপ্ত হন এফ-& 
পরীক্ষায়. ঠিনি চতুর্থ স্থান অধি- 
কার করিয়াছিলেন। তিনি বিএ 

চতুর বার্ক শ্রেণী পধ্যন্ত পড়ি! 
সিনি পার্িদ পরীক্ষা দিবার অন্ত 
বিলাত গমন করেন। কিন্তু পরীক্ষা 

অকৃতকাধ্য হুই্রা মিডল, টেম্পল্এ 

(1119919 76701)19 ) আইন পড়িতে 

আরম্ত করেন। পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ 

( ব্যারিষ্টার ) হইয়া! ১৮৭৬ হী অঙ্গে 

তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কতেন। - 
[৩নি প্রথমে কালকাত! হাইকোর্টে 

আইন ব্যবসায় করিতে আরম্ভ কনেন। 

কিন্তু তাহাতে তিনি বিশেষ সুবিধা 

করিতে না পাপিয়!, এই বাবণা ত]াগ 

করেন। বঙ্গবাদী পত্রিকার বিরুদ্ধে 
১৮৯১ শ্রী: মঙ্ধে রাজদ্রোহের মোকর্ন। 

উপস্থিত হইণে, তিনি বঙ্গবাসীর পঙ্গে 

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবহারজীবি' 
রূপে ইহাই তাহার কেবলমাত্র উল্লেখ- 

যোগ) ঘটন।। 

জাইন বাবসার ত্যাগ করির। তিনি 
অধ্যাপনা ও সংবাদপত্র দেবার আবম. 

নিয়োগ করেন। সংবাদপত্র পরিচালন! 

প্রথমে তাহার নিকট অনেকট। সখের 

বিষ ছিল এবং 2সেইভ।লে তিনি ছুই 
একখানি সবোবপত্র তিনি পরিচালনা ঃ 



করিয়াছিলেন ।.হাইকেো টের অগ্থবাদক 

মহেলনাথ সোম কর্তৃক ১৮৮৩ত্র; অকে্ 
| রিভিউ? (1 79510 ) নামে 
একগ্সান! পত্রিক! বাহির হইবে, তিনি 
উদ্ধার সম্পন ভার গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। 

: ১৮৮২ শ্রী; অন্দে তিনি মেট্রো" 
পলিটাম ইনইটিউশনে ( বর্তমান বিস্ভা- 

সাগয় ফলেজ ) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 

করেন, তৎপরে উক্ত কলেজের 

অধ্যক্ষ: টৈভনথ বন্থু মহাশয় অবদর 

গ্রহণ করিলে.তিনি এ পদে নিযুক্ত হন। 
আয়রণ..তিনি এই কঙ্গেদ্গের অধ্যক্ষ 

পদে আমীন থাকিয়! বিশেষ নৈপুণ্যের 
শরিচয় প্রদান করেন ও যথেঞ্ মুখ্যাতি 

অঞ্জন করিয়াছিলেন। বিগ্ঠানাগর 

মহাশয় তাহ!কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। 

ইংরেজী ভাবা ও ইংরেজী সাহিত্যে 
তাহার প্রগাঢ় জান ছিল। তাহার 
শিক্ষা প্রণাণীও উন্নত :ধরণের ছিল। 

কোনও মময়ে এক ছাত্র তাহাকে 

জিজ্ঞাসা! করেন, কি উপায়ে ভাল 

ইংরেজী শিক্ষ/ করা যায়? তছুত্তরে 
তিনি তাহাকে বলেন--'ইংরেজীতে 

কথ ঝলিবে) ইংরেজীতে চিন্তা করিবে, 
এমন কি ইংয়েজীতে স্বপ্ন দেখিবে। 

তাহ! হইলে উত্তমরূপে ইংরেজী শিক্ষা! 
করিতে পারিবে। কোন একটা 
ধ্যাঙ্ধলো। ইণ্ডিয়ান পঞ্রিকার সম্পাদক 
ডাঃ. ডালি কাহার জধাঞ্গতাকালে 

১০৪৪ 

মেট্রোপণিটন কলেঙ্গে কিছুদিনের জন্তু 

অধ্যাপক ছিলেন। 

১৮৪৩ ত্রীঃ অব্য তিনি হূর্গাচরণ 

সমাদ্দার মহাশয়ের সহযোগে “ইগ্ডিয়ান 
নেশন (1001870 86100 ) নামক 

একথানি ইংরেজী মাগ্চাহিক পত্রিকা 

বাছির করেন। অন্নকাগের মধোই 

ইহ! শিক্ষিত সমাজে এরূপ সমাদৃত 
হইয়াছিল যে, ইহার মূণ্য অর্ধ আন! 
হইতে চারি আন হইয়াছিল । এই 

পত্রিক। মম্পদনায় তিনি £রাঞ্জপুরুষ- 

দিগেরও শ্রদ্ধ। অর্জন করিয়াছেলেন। 

ইংলণ্ডের টাইম্ন্ পত্রিকাও (৭1: 
[10799 ) ইঙ্ডগ়ান নেশন ও উহার 

সম্পাদকের বিশেষ প্রণংসা করিতেন। 

কলিকত। বিশ্ববিগ্তালয়ের সদশ্ত- 

রূপে তিনি বিশ বৎমরকাল কার্য 

করিয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি কলি- 
কাত! খিশ্ববিগ্ঠানয়ের ইংরেজী সাহি- 

ত্র প্রধান প্ণীক্ষক ছিলেন। বাঙ্গাশী৪ 

মধ্যে আর কেহই তৎপূর্বে এঁ সন্মান 

লাতে সমর্থ হন লাই । নুতন নিপ্নমানু- 
যা্ী বিশ্ববিভ্ভালয়ের কর্্ননীতি রচনার 

ভার তাহার উপর ন্তন্ত হইয়াছিল। 

কিছুদিন দিমগায় অবস্থান করিয়া তিনি 

এই কার্ধ্য “সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় কর্ডুক তিনি 

ভারতে ইংরে» “শাসন” (0508155818 

ভা০7 ৮) 15915) সথ্ক্ধে একখানা 

গস্থ রচলার ভার প্রা হন। বুড়া 



১৩৪৫ 

পুর্বপিন তিনি ইহার কাধ্য সমাপ্ত 

করিয়াছিলেন। 

তিনি কণিকাতা মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশনের নির্বাচিত নদন্তও (কমি- 

শনার ) হই্য়ছিলেন। আলেকঞ্জাণ্ডার 

মেক্কেজীর (510 4195870091 8180190- 

৪16) ব্যবহারে অপস্থষ্ট হইয়া! মিউনিসি- 

ভারতীয়'এতিহাসিক জগেজলাখ 

তন্মধ্যে “কৃষ্দান পালের জীবনী 

আপগোচন। এবং রাজা নবকৃষের 

জীবনী” জনলমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়া 
ছিল। এহত্াতীত তাহার ছাত্রপাঠ্য 

বহু বিস্তালপ়ে পঠিত হইত। 

দরশনপাস্ত্রেও তিনি বুৎপন্ন ছিলেন। 
ইংলগ্ডে অবস্থানকালে তিনি দর্শনাচার্যয 

প্যাল কর্পোরেশনের আটাশজন পদ- | মা ট;নউর (107. 118761098) নিকট 

ত্যাগস্কারী সদস্তের মধ্যে তিনিও এক- 

জন ছিলেন এবং এ সময়যে নৃতন 

মিউনিসিপ্যাল 'াইন প্রণয়ন হইতে- 

ছিল তিনি ইন্থার বিরুদ্ধে ঘোরতর 

আপত্তি করিয়াছিল্েনে। ১৮৮৬ খ্রীঃ 

অনব্ে তিনি কলিকাতা পুলিশ আদা- 

লতের অবৈতনিক বিচারপতি (]7070- 

1217 0165106706য 11561956566 ) 

নিধুক্ত হইয়াছিলেন। দেশের রাজ- 

নৈতিক আন্দোলনের মহিতও তাহার 

যোগ ছিল। ইগ্ডিয়ান নেশনে তাহার 

স্থচিন্তিত রাঁনীতি বিষয়ক অনেক 

প্রবন্ধ বাহির হইত । এ সব প্রবন্ধে 

তাহার রাজনীতি বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা! 

শীলতা ও বাঁজনীতিজ্ঞতাঁর বিশেষ পরি- 

চয় পাওয়া! যাইত। দুইবার তিনি 

(কপিকাত1 ও এলাহাবাদ) প্রতিনিধি- 

রূপে জাতীর মহাসমিতির অধিবেশনে 

যোগদান করেন। একবার তিনি 
মেদিনীপুরে প্রাদেশিক বাষ্্রীয় সমিতির 
অধিবেশনে মভাপতি হইয়াছিল। 
কিনি ফরেকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 

দর্শনশান্ত্র অধ্ারন করিয়াছিলেন । ভারত 

সচিব লর্ড মলের (1,010 11019) ) 

তিনি খুব প্রিরপাত্র ছিলেন। অবসর 

| সমগ্নে তিনি জ্যোতিষ শান্ত্রও আলোচন। 
করিতেন। শেষগীবনে তিনি 'রাধ- 

স্বামী সংদঙ্গ' সম্প্রদায়ে ধোগদান 

করেল। তিনি বিলাত ফেরৎ হইলেও 
হিন্দুধর্মের প্রতি তাহ।র প্রগাঢ় আছ 

ছিল। বিগাত হইতে স্বদেশে আগমনের 

পর তিনি হিন্দুধর্মান্যায়ী প্রারশ্চিন্ 
করিয়াছিলেন। 

১৩১৪ বঙ্গাঝের ২৩শে চৈত্র (১৯০৯ 

রঃ অবের ৩র1 এপ্রিল) পঞ্চার বৎসর. 

বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। 

তিনি একজন কর্ণধোগী পুরুষ ছিলেন। 

মৃতার কিছুক।ল পূর্ব হইতেই তিনি 
বেরিবেরি রোগে কষ্ট পাইঠেছিলেন। 
এই অনু্থ অবস্থায়, তিনি বথারীতি 

কধ্য করিয়াছেন। মৃত্যুর পুর্ধদিন 
পর্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান নেশনের কার্য 
করিতেছিলেন। 



“হগেজলাথ জীবনী-কোব ১০৪৬ 

'নগেজলাথ চট্টোপাধ্যায়- বক্তা, 
লেখক ও ধর্ম গ্রচারক। হুগলী জিণার 
অন্তর্গত বাশবেড়ে গরমে ১৮৪৩ খ্রীঃ 

অবের অক্ট বর মাসে (১২৫* বাং 

কার্তিক ):তাহার জন্মভয়। তাহার 

_পিতার.নাম ম্বারকানাথ ( ভট্টাচীর্ঘয ) 
চট্রোপাধযায়। তাহার কাণুপগোতীয 
ব্াচী শ্রেণীর ঝাক্জীপ ছিলেল। তাহাদের 

পূর্বপুরুষের! বরিশাল জিলার অধিবাসী 
, ছিলেন। .বীশবেড়ের বর্তমান ভূম্যধি- 

অতঃপর ছাত্র্াবন তাহার শেষ হয়। 

করলিকাতার রনাপাগলাতে অবস্থান 

করিধার সমরেই তিনি ব্রাহ্মসমাপ্জের 

সংস্পর্শে শআাদিবার স্থষে!গ লাভ করেন। 

তদবধি তিনি নিয়মিত বেহাণ। ব্রাঙ্থ- 

সমাজ ও যোড়াস০কার আদি ব্রাক্ষ- 
সমাজের সাপ্তাছিক উপাপনায় যোগ 

দিতেন। বেহাপা ব্রাঞ্জ।মাগ্জের প্রধান 

আচার্য বেচাঃাম চট্রোপাধ্যাক্ন মহাশ্ 

এ বিষয়ে তাহাকে নানারূপে সাহাধ্য 

কারী বংশের পূর্বপুরুষ রামেশ্বর রায় 

মহাশয় পূর্বোক্ত ভষ্ট|চাধ্য বংশীয় 

কফাশী'প্রবাসী রামশরণ ভর্কবাগীখ মহা 

শরকে বাশবেড়িয়াতে স্থাপন করেন। 
তর্কবাগীণ মহাশয় নগেন্্রনাথের পিতা- 

মহের গ্রপিতামহ ছিলেন । 
.. আতি শৈশবেই লগেন্নাথের পিতৃ- 
বিয্বোগ হইলে জননী তারানুনদরী 

বিশেষ কষ্ট সহক'রে তাহাকে পাপন 

করেন। সাংসারিক অসচ্ছলতা বশতঃ 

'উচ্চ শিক্ষ। লাডের সুযোগ শগেন্্রনাথ 

' করিতে পারেন নাই। চূড়া, ছুগণী 
গ কলিকাতার দক্ষিণ ভাগে স্সসাপাগণা 

স্কুলে অধ্যয়ন কারয় ১৮৬১ শ্রী: অব 

'তিনি কুষ্চনগর়ে গমন করেন এবং 
গবুষত্তী বৎসয় গুথাকায় কলেজ সংলগ্ন 
বিভাগ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা 
উত্ভীর্দহন। ছুই বৎলর পড়ে পরবর্তী 
আকংএ ( 51:80 26) পরীক্ষা দেন । 

কিছ উতভীর্ হইতে পারেন... াইি। 

করিতেন। নগেন্ত্রনাথের অভিভাবক 

বর্গ এজন্ঠ ক্রুদ্ধ হই! তাচার উপর 

নানারপ অত্যাচার করিতে আর্ত 

করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভবানীপুরে 

্রঙ্মবিগ্ভ।ণর প্রতিষ্ঠা করিলে নগেস্টর- 

নাথ ও নিতিক্ মল্লিক মহাশর উহার 

ছগ্র হন এবং পাঠ সমাপন করিয়া] 

গ্রশংসাপত্ত লাভ বরেন। কৃষ্ণনগরে 

গমন করিয়া তিনি আরও ঘনিষ্ঠ 'ভ!বে 

ভ্রাঞ্মদমাজের সঠিত যোগ দিবার 

সুযোগ পান। এরস্থীনে নাত্র আঠার 

বৎসর বয়মে তিনি (যখন বিগ্ভালয়ের 

প্রবেশিক। শ্রেণার ছাত্র) ত্রাঙ্গদমাজের 

আচার্য্য পদ লাভ বরেন। তাহা পর 

হইতে আজীবন কায়মনোবাক্যে 

গভীর নিষ্ঠার সহিত ব্রাঙ্গনমাজের নেব! 
করিঘ। গিয়াছেন। অনেক সয়ে গর 

দারিদ্রের সহিত সংগা করিস 

চলিতে হইলেও এক নিংরের জড় 
ভীধনের আদর্শ ২ইতে চাক ইল জাই? 



১৩৪৭ 

যৌবনের প্রারসত হইতেই তাহা4 

বন্তৃতাশক্তি পরিস্ফুট হয় এবং পরবর্তী 
জীবনে একজন বিশেষ গ্ষমভাখাণী 

বককান্ণে খ/াতি লাভ করেন। বস্ততঃ 

তৎকালে নগেন্জ্রনাথের স্থার বাঙ্গাণ! 

ভাষার উংকুষ্টন্বপে ব়ৃতা কঠিতে নমর্থ 

ব্যক্তি অধিক ছিল না। মতি গভীর 
ধর্দতত্ব ব1 দার্শনিক বিষয়েও অতি 

প্রাঞ্ল ৭ সরস ভাষার বক্তৃতা করিশার 

তাছার অসাধারণ ক্ষম ত। ছিল। দাকা4 

ও নিরাকার উপাসনার শ্রে্টত। লইয়া 

প্রনিদ্ধ সনাতনশ্পন্থী পণ্ডিত খশধর 

তর্কচূড়াম:ণর সহিত তাহার কিছুকাল 

ধগিয়া বক্তৃভা-বুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহ! 

বাঙ্গাণ। দেশের সামার্জক ইতিহাপের 

এক প্রধান বিষন। পশধএ তর্কচূড়ানণি 
ও নগেজ্নাথ উভরেই স্বস্থ মতবিশ্বাসে 

ক্ষমতাবান ছিলেন । তাহাদের সেই 

বক্তৃতা ততৎকালে বাগ [লা দেশে এক 

মহ উত্তেনার হি করিয়াছিল । 

নগেনম্দ্রনাথ |উন্তাপীল ও ধরনের উচ্চ 

তত্ব সমূহের অন্রাগী বা।ক্ত ছিলেন। 

তাহার শ্ধন্ম জিজ্ঞাসা” নামক পুস্তক- 

পানি উদার ধর্মতন্ব জানিবার একখানি 

উৎকৃষ্ট পুস্তক। তত্তিকন তিনি মার্কিন 

মনীষী থিয়োডার পার্কের (179০. 

898 398:86:) একখানি উৎকৃষ্ট 

জীবন চিত$ রচনা করেন। তাহার 
রচিত ভথবছ্ সঙ্গীত গুলিও অতি গভীর 
ভাংগুরণ। 

তারতীয়-এঁতিহাসিক 
টিন 

কলেজে অধ্যরন কারবার সমগ্জেই 
অধাজ্ববিজ্ঞনের (গ্রেততব) প্রতি 

আক হন. পরে অগ্ুরাগ আঃও বুদ্ধি 

পায় এবং সমগ্র জীবন এ বিষয়ের ও 

গভীর মআলেোচন। করেন। কলেজের 

ছাত্র রূপেই তিনি সাহিতা চর্চা আরম 

করেন। পরবর্তীকালে প্রভাকর, বঙ্গ: 

দর্শন, আর্ধ্যদর্শন, সাধারণী প্রভৃতি 

প্রমিদ্ধ পত্রিকায় তাহার বহু চিন্তাপুর্ণ 

রচন| প্রকাশিত হ্য়। জন্হিতকর 

কার্ধে)ও এই মময়ে তিনি বিশেষ 

উদ্ধোগী ছিলেন। বালবিধবাদের ছুঃখ 

তাহাকে বিধবা বিবাহের অনুকূল করে! 

নিজের চেষ্টায় তিনি কুঞ্নগরে একটি 

বিধঝ1-বিবাহ সম্পাদন করেন। কৃঙ্. 

নগরের অনেক বিশিই ব্যক্তি এ বিবাছ 

সভার উপস্থিত থাকিয়া তীাঞঙাকে উৎ* 

সাছ দান করেন। 

১৮৭৩ খ্রীঃ গব্দে আনদামোহন বনু; 

সুরেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশ. 

নেতাগণ কর্তৃক ভারত সভ! ( 10080 

48800196101) ) গ্রতিঠিত হয় ( ২৬শে 

জুলাই )। নগেজনাথ প্রথমাবধি উহার 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ধার 
কন্ম পরিচালনার জন্ অর্থ নংএছের 

চেষ্টার সরে্রনাথ ও. তিনি পরবর্তী 
বংসর উত্তর ভারতের আগ্রা, এলাহ1- 

বাদ, কানপুর, লক্ষৌ, কাশী। লাহোর, 
অহৃতগ়, মীরাট এভুতি স্থানে গমন, 
ক্রিয়া উদ্ধীপনাপুর্ণ ভাবার বক়ত। 



করেন। ১৮৮২ ত্রীঃ অবে, শুরেন্- 

_নাথেগ কারামুক্ির পর জাতীর ধন- 
ভাঙার সংস্থাপন কলে যে অর্ধ সংগ্রহ্থের 

চে! হয়, তাহার জন্তও নগেন্ত্রনাথ 

বন্ুগ্থানে শ্বভাব দিদ্ধ ওজশ্বিনী ভাষায় 

বক়্ৃত1 গ্রদান করিরা অর্থ সংগ্রহের 

চেষ্টা করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ আবে 

জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল 

মিত্র, রাজনারারণ বন্থু প্রভৃতির চেহার 

যে প্রথম জাতীয় সভ। ও শ্বদেশী হিন্দু 

মেলার গ্রঠিষ্ঠ। হয়, সেই মেলাতে 

নগেন্্রনাথ প্ৰদেশ গ্রীতি” নামে এক 

জাতীয় ভাবোদদীপক অতি উন্মাদনা 

সুচক বক্তৃত! প্রদান করেন। শেষ 

জীবনে স্বাস্থ ভগ হেতু আর প্রত্াক্ষ- 
ভাবে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে 

পারিত্েন ন। বণিয়। সর্বদাই আক্ষেপ 

করিয়। বলিতেন ণকবে সুস্থ হইর়। 

দেশের বুবকগণকে জ্ঞানে, ধর্মে ও 

দেশসেবার কর্ধেয উদ্ধন্ধ করিয়! তুপিতে 
পারিব” | 

সহিত্য পেবায় নগেন্্রনাথের সর্ব, 

শ্রেষ্ঠ কীর্তি রাজ রামমোহন রায়ের 

বিত্ত জীবনী গ্রঝাণ। উহা! বাদল 
ভাষায় রচিড শ্রেষ্ঠ জীবন চরিতগুণির 
মধো একখানি প্রধান গ্রন্থ । ১৮৮৪ 
শ্রী; অব্ে তিনি ত্রাঙ্ছদমাজের প্রচারক 
পদে বরিত ভদ। তাহার পর হইতে 

দীর্ঘকাল বাঙ্গাল। দেশের ও বাঙ্গাগার 
বাহিয়ে বন্গথানে ধা প্রচার কার্ষে 

১০৪৬৮ 

পর্যটন করেন। নর্বতই তাহার 

ওজনম্বিনী বক্তৃতা জনদাধারণের মনে 

'গভীর গ্রভা? বিস্তার করিত। জন্মভূমি 

বাশবেড়িয়াতে তিশি ধুবকদিগকে 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্গ“ছাত্র সমাজ” 

প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীর ভূম্যধিকারীর! 
তাহ।র সর্বপ্রকার নংকার্ষ্যে তাহাকে 

বিশেষভাবে সাহা করিতেন। 

১৯৯৮ খ্রীঃ অবে তাহার পত্থী 

বিয়েগ হয়। তাহার পর হইতে 

আংশিক পক্ষ'ঘতে আক্রান্ত থাকিয়া 

১৯১৩ শ্রীঃ অন্দের জুন মাসে (১৩২ 

ব্ঙ্গাব গ্ষ্ঠ) কণিকা নগরে তিনি 

পরলোক গমন করেন। 

নগেজনাথ বস্থ--প্রখ্যা হানান! সাহি- 

তিক ও আদ্ভিধ!পিক। ১২৫৯ বঙগ।- 

বের আষাঢ় মানে (১৮৬৬ খ্রীঃ গুঁগাই) 

তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার 

লাম নীলরতন বনু । তাহারা মাহিনগর 

সমাজের মুখা কুলীন কায়স্থ। নগেন্তর- 

নাথের পূর্বপুরুষের হুগলী জিলার 

অন্তর্গত মাছেশে বাস করিতেন। তাহার 

পিতামহ তাঁৰিণীচরণ বসু ব্ন্বাহ সুত্রে 

কলিকাতাবাসী হন। 

যৌবনেরগ্রারস্তেই নগেক্জন।থ নান। 
ভাবে সাহিত্য চর্চ। আরগ্ করেন। 

প্রথমে কিছুকাল ছন্স নামে নান! পশ্থি- 

কার তাহার অনেক কবিতা প্রক্কাশিত 

ইইত। তপন্থিনী নামে একখানি যামিক 
পতিকার "জনিটাদ" নানে একখাধি 



১০৪৯ 

উপন্াস প্রকাশিত হয় । তত্তিন্ন সেই 

পররকাতে ই!রেছ্গ কবি সেক্সপীয়রের 
গ্রপিদ্ধ নাটক ম্যাকবেখ (290096)) 

গ্রন্থেরও প্কর্ণণীর” নামক বঙ্গানুবাদ 

গ্রক।শিত ভয়। ১২৯৯ বঙ্গাবঝে এ 
অন্থবাদ সমাপ্ত হয়। ইহার অল্পকাল 

পরেই “তপনস্থিনী*র প্রকাশ বন্ধ হইয়া 

গেলে, কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিয়। 

তিনি “ভারত* নামে একখানি মাসিক 

পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ত করেন। 

এ পত্রিকাখানিতে নগেন্দ্রনাথ সেক্স- 

পীয়রের হ্যামলেট (17%7196 ) নাট- 

কের অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ত 

করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই পত্রিকা- 
খানি উঠিয়া যাওয়ায় অন্থবাদ আর 

শেষ হইতে পারে নাই। এই মময়্েব 

মধ্যেই হরিরাজ, পার্খবন!থ, লাউসেন 

প্রভৃতি কয়েকখানি গপ্ত পন্যময় এবং 

»স্করাচ।মর্য নামে একটি ধর্দমমুূলক নাটক 
রচনা! করেন। এ নাটকগুলি তং- 

কানীন কোনও কোনও অবৈতনিক 

নাট্য সন্প্রদায়কর্তৃক অভিনীত হইত। 

উক্ত নাটকগুপলি রচনার জন্ত 

ইতিহান আলোচন! করিতে করিঠে 

ঈতিহাস ও প্রতৃহত্বে তাহার বিশেষ 
আর্কবণ জন্মে এনং ভারতীর ইতিহ1দ 

ও প্রত্থতত্ব অলোচনার অন্ত সংস্কত তাগ- 

রূপ অধিকার থাকা তআবশ্তক বুবির।, 
ভিলি মঘোযোগের সহিত সংস্কত, 

সাহিত্য ওধশনঅধায়ন করিতে খাকেন। 

ভারভীয়-এতিহামসিক জাগভালাথ 

১৮৮৪ ত্রীঃ অবে “শকেন্টু-মহাকো যশ 

নামে ইংজেঞ্জি ও বাঙ্গাল! ভ।বায় এক- 

থানি বৃহৎ কোযগ্রন্থ প্রকাশ হইতে 

আরম্ভ করে। নগেন্্রনাথ উহ সন্ক- 

লনকার্যে যোগ দিয়া কাজ করিতে 

থকেন। কিছুকাল পরে নান! কারণে 

উহ্বার প্রকাশ কাধ্য বন্ধ হইয় যায়। 

নগেন্্রনাথ তখন রাজা মার রাধাকাস্ত 

দেবের দৌহিত্র, সুপগ্িত আননাকৃষঃ 
বন্গুর উপদেশে সু প্রসিত্ধ সংস্কৃত অভি- 

ধান “শব্দকল্পজ্রমের”” সন্কলনকার্ধ্যে 

সাহাধ্য করিতে আরম্ভ করেন। এই 

সকল কার্যে নিষুক্ত থাকিবার সময়ে 

তিনি অনীম অধ্যবসায় সঙকারে বিবিধ 

মৃশ্যবান গ্রন্থদি প1ঠ করিতে থাকেন। 
ইহার কিছুক্ষণ পরে তিনি “ বিশ্ব- 

কোব'* ন'মক মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিতে 

আরম্ত করেন। এই পুস্তকখানি প্রথমে 

খ্যাতন।ম! কবি রঙ্গলাল বন্দেযোপাধায় 

মহাশয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া 

ছিলেন। কিন্ততিনি “অ” বর্ণ মাত্র 

শেষ কারয়া কাল বন্ধ রাখেন। এ 

পুস্থকের অভাব অনেকেই বোধ করিতে 

থাকেন। তথন কণ্েেকজন বন্ধুর উৎ- 

স।ছে নগেন্্রনাথই উহ1 পরবর্তী অংশ 
প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়া রঙ্গলালের 

স্মতি প্রার্থন! করেন। রঙগলাল নগেজ্* 

নাথের কাধ্যক্ষমতায় আস্থাবান হইয় 

আনন্দের সহিত উহার সকল শব 
াহাকফে প্রদান করেন। অন্তঃপর 



লন যান 

নগেজনাখ অনয কর্ম! হই! এ মহাগ্রন্থ 
সংকলনে প্রবৃত্ত হন এবং সুদীর্ঘ সাতাইশ 

বৎমর পরিশ্রম করিয়। উহা সম্পর 
করেন। এঁ মহা গ্রন্থের সংকলনে নগেন্ত্র- 

নাথ যে অসাধারণ ধৈর্য, অধ্যবন|য় ও 

পারঙ্ডিত্ের পরিচয় প্রদান করেন, 

ভাঙার তুলনা অধিক পাওয়া যার না। 
প।শ্চাত্য দেশে এই শ্রেণীর মহাগ্রন্থ 

বস পণ্ডিতের সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন 

হইয়া থাকে। আসাদের দেশে একা 

নগেন্্রনাথ দরিদ্রের সহিত অবিরাম 

সংগ্রাম করিয়া! এই মহাব্রত উদ্যাপন 
করিয়া যান। মৃত্যুর কয়েক বংনর 

পূর্বে মহাত্ম। গান্ধী তী'হার এই বিরাট 

কীর্তির কথ৷ গুনিয়! তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে যান। নগেন্দ্রন।থ 

তখন বিশেষ জনুম্থ ছিখেন। মহাত্ম। 
তাহার এই জীবনব্যাগী সাধণার জন্ 

ভূয়মী ধন্তবাদ প্রদান করেন। নগেন্ত্- 
নাথ যদি আর কিছু নাও করিতেন, 

তথাপি এক বিশ্বকোষই তাহাকে 
চিঃশারণীয় করিয়। রাখিত। এই মহা- 
এন্ধে একটি হিন্দি সংস্করণ প্রক।[নিত 

হইয়াছে। তিনি উহার পরিশোধিত 
তবিতীয় 'সংস্করণ গ্রকাশ করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন । কিন্তু শেষ করিনা 
যাইতে পারেন নাই। 

শখেদু মহাকোষের কার্যে নিযুক্ত 
খাকিবান সময়েই তিনি মহামহো- 
গাধা হয়গরলাদ শানী প্রমুখ পণ্ডিত- 

গণের সহিত পরিচিত হন এবং 

কলিকাতাঁর এসিয়াটিক সোসাইটির 
সদস্ত মনোনীত হন। উক্ত পরিষদের 
বিচিষ্ন অধিবেশনে তিন অনেকগুলি 
মূল্যবান প্রবন্ধ পা$ করেন। মেই- 
গুণির প্রত্যেকটিই পণ্ডিত মগুলীর 
প্রশংসা লাত করে। বগের সেনরাজ- 

গণ নখন্ধে বিশেষ গত্যেণা করিয়। তিনি 
ইতিহাসের এঁ অধ্যায়ের অনেক সন্দেহ. 
জনক ানেন মীমাংসা সাধন করেন 
এবং তাহাগ মীগাংসাই তৎংকালে 
পুতগণ কর্তৃক গৃহীত হয়। বিশ্ব 
কোষে অন্তর্ভত করিখার জন্ত তিনি 
প্রাচান আধ্যাবর্তের যে মানচিত্র 
প্রকাশ করেন তাহা স্বধীঞ্জন কর্তৃক 
বিশেষ প্রসংশিত হয়। 

প্রত্বতত্বের আলোচনা করিবার 
উপকরণ মংগ্রহের জন্ত তিনি নানা- 
স্থংন্, পিশেষভাবে উড়িম্তার বহু তীর্থ 
ও হর্গম স্থানে গমন করেন এবং বহু 
শিলালিপি, তা্রানন পুথি প্রভৃতি 
(গ্রহ করেন, এ নকল উপকরণ 

যথাপাধ্য 'অধ্যগন কিয়া তান ইত্তি- 
হাগের নেক অপরিজাত বিষয়ের 
তথা প্রদান অথব। সন্দেহ মৃণক বিষ. 
ঘের লদীমাংদ। করেন। দেবনাগরী 
অক্ষরের উতৎপতি বিষয়ে গবেষণ। 
কাযা তিনি যে স্ভীর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 
বলা করেন, তাং! পাশ্চাত্য: হের 
নুখাঙন কর্তৃক খিপেষ গওহর 



নতধলাথ 

ছিনদি, গুদ্ধরাট ও ত্রেণঙ্থী ভাবার এ 

গ্রবন্ধের অনুবাদ-প্রকাশিত্ত হর়। 

তিনি ম্ুদীর্ঘকাণ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পর্ষদের সহিত ঘনিঠভাবে যুক্ত 

ছিলেন। কতিশয় বর্ষ উহার কন্-নচিব 

এবং পত্তিক৷ সম্পাদকের পদও অলন্কৃত 
করেন। উক্ত পরিষদের পক্ষ হইতে 

তিনি পীতাধ্থর দাসের রলমঞ্জগী, চণ্ডী 

দাসের অপ্রকাশিত পদাবলী, জঠানন্দের 

চৈতন্য মঙ্গল, ভাগবভাচাধের্যে? কৃষও- 

প্রেম'তরঙ্লিলী, রাজকবি জয়ন'রারাণর 

কাণীপরিক্রমা প্রভৃতি বছ মুল্যবান 
পাগান গ্রন্থ সম্পাদন করেন। 

নড়াইল-হাটবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ জম 

দার গোবিন্দচন্দ্র রার মহাপরের অর্থ।- 

সুকুলে “বঙ্গের জাতায় ইতিহান” 

নামক আর একখানি মহ মুলাবান 

গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আ:রস্ত করেন। 

আমাদের দেখে ধারাবাঁ, হক রাঞ্জনৈঠিক 

ইতিহাল না থাকলেও, বিভিন্ন জাতি 

ণ সম্প্রদায়ের যে ধুলগ্রন্থ আছে, 

তাহা হইতে মুল্যবান মামাজিক ইতি- 

হাপ নংকপিত হইতে পারে । নগে্ক্ 

নাথ প্র সকল কুলগ্রন্থ হইতে এই 

জাতীপ্ ইতিহান মংকগন করেন। 
উহ্বার মোট ছঃটি “কাও” প্রকাশিত 

ছইয়াছে। বদেশীয় কায়স্থ সভ। প্রতি- 

িত হইবার কিছুকাণ পরেই তিনি 
উছার পা্রকাংসম্পাদক নিযুক্ত হল, 

এমং কমিপর্ বর্ষ (বিশেষ যোগ্যতার | 

জীবনী-কোৰ ১৯৫৯, 

দছিত উহ পরিচালন করেন। ভারভ- 

বর্ষের নকল কারস্তের বর্ণ নিরূপণকল্সে 

তিনি কারস্ছথের বর্ণ শির্ণয় নামে এক- 

খানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। 

কিছুকাল তিনি উড়িয্যার অন্তর্গত 
মযুঞভঞ্জ কাদে পুরাতত্ব বিভাগের উচ্চ 
পদে নিযুক্ত ছিধেন। এ সময়ে তিনি 
উড়িস্তার পুরাতত্ব মন্বস্কীর যেনকণ 

তথ আধিষ্কার করেন, সেইগু।ল অ।- 

লগ্নে একখানি মুঞ্যবান গ্রন্থ রচন। 

করেন, । যশোহরে অগুষ্ঠিত বঙ্গীর 

মাহিত্য সঙ্মেলনের ইতিহান শাখার 

তিনি সভাপতি দির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

ভারতের পুরাতবে তাহার অসীম প।ি- 

ত্যের জন্ত তিনি “প্রাচ্যবিষ্ঠা হা্ণণ* 

উপাধি প্রান্ত হন। বিশ্বকোষ গ্র 

সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰ্িষং 

কর্তৃক তিনি মিদ্ধান্তব1বিধি উপাধি 

ভূ'বত হন। পুর্বে উল্লিখিত কয়েক- 

খানি পুস্তক ভিন্ন তিনি 1190610 

13100101910 ৪00. 168 10110 618 110 

92188, 90০11 13156010 ০ 79107 

201) লামে হুইখানি গ্রন্থও রচন। করেন। 

১৩৪৫ বঙ্গাবের আখিন মাসে 

(১৯১৮ হীঃ অক্টোবর) কপিকাত1 নগরে 

তাহার মৃত্যু হয়। তাহার একমাত্র 

পুর বিশ্বনাথ কপেকবৎসর পুর্বে মৃত্্যু- 
মুখে পতিত হওয়ার পর তাহার শ্বাস 

ভঙগ হুয়। শেষ লীধনের করেক বৎসর 

তিনি নানারূপ পীড়ার ভুগিতেছিলেন। 



'অগেতানাথ 

মগেজনাথ জেন--কলিকাতাবাণী 

খ|াতনাম। ফবিরা। “কেশরঞ্জন+ 

নামক দেশবিখ্াত তৈলের নাম 

তাহাকে জনপমাঙ্জে পরিচিত করিয়া 

ছিল। তিনি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত 

কাঁলনার এক প্রসিদ্ধ বৈস্তধংশে জন্ম 

গ্রহণ করেন। নুপ্রিদ্ধ কবিরাঞ্গ 

বিনোদলাল সেন, জবাকুস্ুম তৈলের 

আবিষ্র্ত| চগ্রকিশোর গেন প্রমুখ 

কলিকাতার ফলুটোল। অঞ্চলের বিখ্যাত 
কবিরা্জগণ তাহার নিকট আম্মীর। 

নগেজ্জনাথ কলিকাতার ক্যাছেল সুর 

(08021099] 31601081 8০1১০০1) 

হইতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে বুংপত্তি 
লাভ করিয়ংও কবিরাঙী মে চিকিৎস! 

ব্যবসার আরস্ত করেন। এই ব্যবনায়ে 

তিনি প্রচুর অথ উপার্জন করেন। 

তিনি অমাগিকঃ পরোপকারী ম্চিকিৎ' 

সক ছিলেন। ধিনি অনেক কবিরাজী 

গ্র্থ সংবলন ও বাংল! ভাবায় অনুবাদ 

করিয়াছিলেন। ১৩২৬ বঙ্গাঙের আশ্বন 

মাসে তাহার মৃতু) হয়। 

নগেন্বাল। মুক্তৌফী, সরস্বতী -_ 
খ]াতলাম। মছিল। কবি ও সাভিত্য 

সেবিকা] . ১২৮৪ বজাষে (১৯৭৮ 

ধীঃ) হুগলী জেলার অন্তর্গত পাগাড়া 
নামক মাতুলাগয়ে তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতা নৃত্যগোপাপ সরকার 

মুগ্গেফ ছিলেন . 

/ জপটক্রধালা তের বৎসর বস পর্যন্ত 

টি ১০৫২ 

অধিকাংশ সময়ই পিতার সঙ্গে চট্টগ্রামে 

থাকিতেন। তিনি বিশ্ববিস্তালরের উচ্চ 

শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই । শৈশব- 

কালে মাত্র একটা প্র!থমিক বিগ্চ।লয়ে 

কিছুকাল শিক্ষা! লাভ করিয়াছিলেন । 

কিন্ত পরে নিজের চেষ্ট1 ও অধ্যবসায়ের 
বলে তিনি বাঙ্গালা, উড়িয়া, সংস্কৃত ও 
ইংরেজী ভাষায় বিশ্ষে জ্ঞান লাভ 

করিয়াছিলেন। দশম বৎসরের হুগলা 

পেলার অন্তর্গত সুখড়িয়। গ্রামের সন্ান্ত 

বংপোদ্তব খগেক্খ্রনাথ মিত্র মুস্তে।ফী 

মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। 

মৃন্তৌফা মহাশয় একগন সন্থান্ত রাঙ- 
কন্মচারী ছিপেন। 

শৈশবেই নগেন্দ্রবাল! তাহার পিতার 

নিকট হইতে সাহিত্যে চচ্চার অন্- 

প্রেরণ লাভ করেন এবং সাহিহা 

সেবায় ব্রতী হন। বার বৎসর বয়সের 

সময়ই তিনি কবিতা রচন! করিতে 

থাকেন। তিনি আজীবন নান! প্রকার 

ক্বোগ বস্তরণ। ভোগ করিয়াও নিয় লিখিত 

গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন_ ১1 

দানব নির্বাণ, ২ | উষা। পঞ্িণ্ঃ ৩। 

মন্গাথা, ৪ । চামেলী, ৫ | গীতা বলা, 

৬1 প্রেমগাথা, ৭ | প্রঞ্গগাথা। ৮। 

নারীধর্ম, ৯» । গাহষ্থাধর্ণা, ১৯ 1 অনি 

গাথা, ১১ । শিগুমঙ্গল, ১২ । কুম্ম 

গাথা, ১৩ । ধবগেখর। নমর্খগাখ।, 

প্রেমথাথা, ব্র্ছগাথা। আনীধন্থ ও 

ধবলেখবর লানক পুক সুভ ছত্রাক! 



১০৫৩ মজক গী।. 

নজফ খ--তাহার উপাধি আমির অন্ত পুস্তকগুলি মুদ্রিত হয় নাই। 

তাহারা স্বামীস্ত্রী উভয়ই টব ধরে 

দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রপ্গগাথ। পুস্তক 

ককের পূর্বরাগ, দানঝীলা, নৌক।- 
বিলাশ গ্রভৃতি ঘাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । 

বাধার বিশুদ্ধ প্রেন প্রদর্শন করাই এই 
গ্রন্থের উদ্দেগ্ত। 

প্রেমগাথার কবিতায় সন্ত হইয়। 

হেয়ার প্রাইজ এসে ফণ্ডের (17279 

1126 10532 ) অধ্যক্ষগণ তাহাকে 

পুরস্কার দিয়াছিলেন। কবিত। রুচনায় 

পারদরশিনী ছিলেন বলিয়! তিনি 'নরস্বতীঃ 

উপাধি প্রাপ্ত হইগ্লাছিলেন। তিনি নব্য- 

ভারত, সাহিত্য, রামাবোধিনী, বীরভূম, 
পৃর্ণিমা, জন্মভূমি প্রস্থৃতি মাসিক পত্রিকা 

এবং আনন্দবাজার প্রভৃতি সাগুহিক 

পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিতেন। 

১৩১৩ বঙ্গাবের বৈশাখ মাসে মাত্র 

উন/ত্রশ বৎমর বয়সে তিনি পরলোক 

গমন করেন। তিনি চিন্তাশীল, সুগৃ- 

হীনি, স্বাস্থাতত্বাভিজ্ঞা, অ.তথি বসল! 

ও দানশীলা মহিল! ছিলেন। . 

নগ্নজিও-_-তিনি একজন শাস্ত্র গ্রস্থ- 
কার ছিলেন। গ্ঠাহার গ্রন্থ হইতে 

বরাহ মিহির তাহার বুহৎ সংহিতায় 
বনু বচন উদ্ধত করিয়াছেন। 
নজমা দেবী- তিনি উড়িয্তার গঙ্গা- 
বংশীয় নক্রপতি চতুর্থ বগ্রহন্তের পন্ধী ও 

প্রথম রাজ রাজের জননী । 

চডুর্ধ দেখ। 

বজচ্ত 

উল-ওমরা-জুলফিকার আবহুন্ন। ছিল। 

পারস্তের সফিরি রাজ বংশেতীাহার 

জন্ম হই়াছিল। বাল্যকালেই তিনি 
মেই বংশের অন্তান্ত বাকিগণের সকার 

বন্দী হন। নাদদির শাহের ভারত 

আক্রমণের পর দিলীর সম়াট মোহাগ্মদ 

শাহ নবাব সফদর জঙ্গকে পারস্কে 
নাদির শাহের নিকটদৃত স্ব্ূপ গ্রেরণ 

করেন। সেই সময়ে মোহাম্মদ শাহের 

ভ্রাত। মির্জ| মুহদিন খাও ছিলেন। এই 

মির্জ! মুপিন খার অন্ুরোধেই নজফ 

খ! ও তাহার এক ফ্যে্ঠ! ভগিনী মুক্তি 

লাভ করেন। পরে ন্জফ খ! তাহার 

সেই ভগিনীকে মিজ 1 মুহধিনের নিকট 

বিবাহ দেন এবং তিনি ভগিনীর পঙ্গে 

দিল্লীতে আগমন করেন। নজফ খ। 

মির্জ। মুমিনের মৃতু,র পরে, বাঙ্গালার 

নবাব মির কাশিম খর অধীনে ইংরেজ. 

দিগের বিরুদ্ধে .ঘুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

বক্সারের ধুদ্ধে মির কাশিম পরাদিত 

হইলে, ঠিনি বুনের খণ্ডের সর্দার 

গুমাট সিংহের অধীনে কিছুদিন কাজ 

করেন। পরে তিনি ইংরেজদিগের 

অধীনে কাজ করিতে সম্মত হন এবং 
নিজেকে এলাহাবাদের শাননবর্ত। 

বলিয়া ঘোষণা করেন! তদনুণারে. 

ইংরেজ সরকার তাহার সাহাধ্য গ্রহণ 
করেন। পরে নুঙাউদে। লাগ, দহিত 
ইংরেজদিগের সন্ধি হইলে হিনি ছুই 



' জঙষ টাকা বুঝি গ্রহণে এগাহছাবাদের 
শাসনকর্থার পদ ত্যাগ করেদ। ১৭৭১ 

ঞী। ঘন্ষে চিনি দিল্লীর স্!ট শাহ 
আলমের অধীনে একজন জামির- উল" 

ওমারার পদ গ্রহণ করেন। তিনি নয 

বখসর কাল এ পদে কাধ্য করিয়া- 

ছিলেন। শহর কার্ধাকালে দিশ্লীর 

শক্তি পুনঃ উদ্দীপিত হইয়াছিল । ১০৮২ 
প্রী; অবর ২২শে এপ্রিল (ছিঃ ১২৬৯) 

তাহার মৃত হয়। 

অজবউদ্দৌল! _হিনি সেকেন্দ্রাবাদের 
জায়গীদার ছিলেন। ১৭৬১ খ্রীঃ অবে 

পাণিপথের যুদ্ধের পরে আমেদ শাহ 

অ।বদালী কর্তৃক ভিনি দিল্লীর সিংহা- 

সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পাণি- 
পথের যুদ্ধের পরে দিল্লী ও উহার 

চ্ুঃপার্থে ভীষণ বিশৃঙ্খলা আরম্ত 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহার চেষ্টায় সমস্ত 

রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইগনাছিল। 

নজম-উদ্-দৌল্ল।__বাঙ্গালার নবান। 
তিনি নবাব মীবজফরের পুত্র এবং 
মীরজাফরের মৃত্যুর পর ১৭৬? ঘ্ীঃ 

অব্যের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মস্ন্দ 
লাভ করেন। 

মীরজাফরের মৃতের পুর্বেই বাংলাতে 
ইংয়েজ কোম্পানীই গ্রক্কৃতগক্ষে দণু- 
দুখের কর্ত। হইগাছিলেন। নজ.ম- 
উদ-দৌল। যখন মিংহাসনে আয়োছণ 
কয়েন। তখন কোম্পানী তাহার সহিত 
জচ্ছ গু্তদ সন্ধি কর়েন। তাহাতে 

এমন কয়েকটি দুড়দ- সর্ত যোগ করা 
হয় যাছার ফলে নূতন নবাবের প্রন্কাহ 
ক্ষমতা আর কিছুই রহিল না। এ সকল, 

মর্ডের ফলে মহারাজ ননদাকুমারের পরি- 

বর্ডে মোহম্মদ রে খ। দেওয়ান- 

স্ুবাদার নিযুক্ত হন। । 

পলাশীর যুদ্ধের পুর্ব হইতেই বাঙ্গ।- 
লার নবাবের, নাখ্তঃ দিল্লীর বাদ, 

শাছের অধীন ছিলেন। তাহা হইলেও 

সকল নধাবকেই, যস্নদে আরোহণ 

করিবার পূর্বে দিল্লীর হাদশাছের 

পরোনানা লাভ কণ্রিতে হইত | কারণ 

তাহার প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর বাদশ!হের 

অধীন বাঙ্গাপা বিহার স্থুবার শাসন- 

কর্ত। (জুবাদার) মাত্র । এই ব্যবস্থানু- 

সারে, মীরপাফরের মৃত্যুর পরই 
মহারাজ নন্দকুমারের চেষ্টান্ন দিল্লীর 

বাদখাহের পরোরান। উপস্থিত হয়। 

মুঘন সাম্রাজ্যের রাঁতি অন্ুুনারে, পবো- 

যান গ্রহণ করিবার জন্ত বিশেষ দর- 

বার অনুষ্ঠিত হইত। ননাকুমাবের 
ইচ্ছ! ছিল যে পুর্ন বতি)ই প্রতিপাপিত 
হয়। কিন্তু কোম্পানীর প্রতিনিধি 

(গবর্ণর) বপিলেন যে নঙ্ম*উদ্- 

দৌল্লাকে কোম্পানীর নিকট হইতে 

গ্রহণ করিতে হইতে! নবাব এককপ 

বাধা হইয়াই এই প্রস্তাবে (জাদেশ?) 
সম্মত হন । ইকার ফলে, দিলীর বাদ. 

শাহের নবাবের উপর যেটুকু দাষেমাত 
এতৃত্ব ছিল, তাহা ও আর ঘছিগ ন!। 



রংসর রাজত্ব করিয়া বমন্ত রোগে, 

পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর 

প্রর তাহার ভ্রাতা সহহুদ্দিন নবাব 

হন। 

নজিবআলী খাঁ, নবাব বাহাছুর_ 
১৭৫১ গ্রঃ অন্ধে তিনি শহরের ফৌজ- 

দার ছিলেন। 

নজিমউদ্দোল্পা- একজন রোহিল! 
মর্দার ও শাসনকর্তী । তাহার প্রক্কত 

নাম নজিব খ।। নজিম উদ্দৌল্ল! 
তাহার উপাধি। তিনি বশারত খার 

ভ্রাতুষ্পুর। আলি মোহাম্মদ খার 

সময়ে তিনি রোহিল খণ্ডে আগমন 

করেন এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়। 

রোহিল। সর্দার ছুন্দি খার কগ্ঠাকে 

বিবাছ করেন। পরে সম্রাট আহম্মদ 

শাহ কর্তৃক নঙ্গিব উদ্দৌলা1 উপাধি 
প্রাপ্ত হন। তিনি দিল্লীর নিকটবত্তা 

গদেশ স্াপ্পানুসারে 'রাঞ্জাশাসন করিয়া 

ছিলেন । ১৭৭০ খ্রীঃ অব (হিঃ১১৮৪) 

তাহার মৃত হয়। তাহার পুত্র জাবিত। 

থা পৈতৃক সিংহাদন প্রাপ্ত হন। 
নটবর--একজন পদকর্তী। তাহার 

রচিত ছুইটী পদ পাওয়! গিয়াছে । 

নটবর ঘোষ--একজন কবি গান 
রচয়িতা । বর্থমান জেলার তাহার 

বাসস্থাদ ছিপ । তাহার পিতা অক্ষয়- 

কুখার ধোবও একজন ব্যঙ্গ কবিত 

স্কটরিতা ছিলেন । তাহার! জাতিতে 

নবাব নহ-উদ্দৌনা মাও এক 
চি 

গোপ। চবিবণ পরগণ। অঞ্চলে নটবর 
একজন বিখ্যাত কবিওয়ার। ছিণেন। 
নদেব-_এই জ্যোতিষী পঙ্ডিত মুহ$ 
শিঞি নামক গ্রন্থের প্রণেতা। . 
নদেরঠাদ পাল একজন পাচাশী- 
কার। ঝারভূম জেনা॥ অন্তর্গত গোড়ে- 
শ্বর থানার অধানে হাট প্রচন্ত্রপুর গ্রামে 

মধ।াণা ছিপেন। ১২৮২ বাবে 

তাহার রচিত 'রামশক' নানক পাঁচালী 

গ্র্থ প্রকাশিভ হন্। তাহার এই 

গ্রন্থেবালীবধ, মজমিলোপাখান, রাম- 

চন্ত্রের বনযাত্রা, সীতাহরণ ওদাতাকর্ণ 

এই পাঁচটি পাগ। নন্লিণেশিত হইয়াছে। 

ননীগোপ।ল মভুমদার _খ্যাতনাম! 
প্রত্বতা। ত্বক এরতিহানিক ও সরকারা 

প্রত্বতত্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ বন্ধচারী। 

তিনি যশেহর জিলার অধিবাসী ছিলেন। 
তাহার পিতা একক্ন শাস্তজ্ঞ ব্রাঙ্মণ 

পণ্ডিত ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীঃ অকে 

তিনি বি-এ পণীক্ষাম় এবং ১৯২৯ খ্রীঃ 

অবে স'স্কত কৰে হইতে এম-এ 

পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। 

তিনি গ্রাচীন ভারতের ইতিহান ৪ 
স্কতি (41001606 1700197) 1196070 

& 08169) বিষয়ে কৃতীত প্রদর্শন 

করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই সংগ্কত 

ভাব। ও সাহিত্যের গ্রতি অনুরাগী 
ছিলেন। 

 এম-৫, পরীকায় উত্তীর্ণ হইবার 
পর ১৯২* এ; অব্ষে তিনি ভারতী 



ননিলাল 

প্রত্বতত্ব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। 

এবং ক্রমে নিজ অসাধ।রপ বুদ্ধি ও 
কর্ধঙ্গমতা বলে ক্রমশঃ উচ্চ তর পদলাভ 

করেন | মোন জে! দয়োতে ১৯২৫-- 

১৯১৬; অবে তিনি সার জন মাশালের 

(81৮ 4০00 ]12181)9] ) অধীনে 

গবেষগ। আস্ত করেন। ১৯২৯--১৯৩৪ 

এবং ১৯৩০--১৯৩১ শ্রী; অবে তিনি 

দুইবার পিখ্ু প্রদেশের অনেক স্থানে 

প্রত্নুত্ব বিভাগের পক্ষ হইতে জরীপ 
করিয়া এরূপ কুড়িটি ভগ্রাবশেব-বহুল 

গান আবির করেন যে তদ্বার! 

মোছেন জে। দারে! যুগের অনেক নূতন 

কিছু জাত হওয়া যাইতে পারে। ঠিনি 
এই সক বিষয় গবেষণা করিয়া! এক- 

থান পুশ্তক রচনা করেন। উহ! 

ভারতীয় গ্রত্থতব বিভাগ কর্তৃক গ্রকাশিত 

হইয়াছে । তিণি বঙ্গের পাহাড়পুরেও 

প্রত্বতান্বিক গবেষণ। করিয়াছিলেন । 

১৯৩১ গ্রীঃ অবে অর্থাভাবহেতু সরকার 

পিদ্ধুদেশের গবেষণ। কার্য বন্ধ রাখেন ' 

ইহার পর তিনি কলিকাতা আগমন 
করেন এবং ভারতীয় পুরাতত্ব শাণার 
(15010 11050600) গ্রত্বতত্ব শাখার 

সহকারী ততত্বাবধায়ক (90102151676) 
নিধুক্ত হন এবং ক্রমে তত্বাবধাগক 

হইয়াছিলেন। তিনি ধাহ্ঘরের বহু 
পুরাতন সংগৃহীত জিনিষ গুপণির একটী 
উৎরষ্ট ভালিকা প্রস্তুত করেন। তৎপরে 
সরা র পুনরায় প্রদত্ত বিভাগ গঠন 

জীবনীশকাব ১৪৫৩ 

করিতে মনস্ক করেন এনং তাহাকে 

পুনরায় পিদ্ধুপ্রদেশে গবেষণ। করিবার 

জন্ত প্রেরণ করেন। তিনি তিনজন সহ- 

ক।রা লইয়া! সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে 

অঙ্গলাকর্ণ দাছু জেলার কাধ্য আরম্ত 

করেন। কিন্তু তাহ!র পূর্বেকার অনমাধ 
কার্ধে হস্তক্ষেপ কগিবার পুর্বেই ১৩৪৫ 

বঙ্গন্বের ২২শে কার্তিক ( ১৯৩৮ শ্রী: 

অন্ধের ১১ই নবেধর) তাবুতে গন্য 

কর্তৃক আক্রান্ত হইরা মাত্র তেতাল্লিণ 

বংসর বয়সে অকালে পরলোক গমন 

বরেন। তাহার পুর্বে রাখালদান 

বন্ট্যোপাধ্ার ব্যতীত এই বিভাগে 

আর কোনও বাঙ্গালী এইৰপে উন্নতি 

লাভ করিতে পারেন নাই? বাঙ্গালী 

জাতীর দুর্ভাগ্য যে তিনি অকালে 

অপ্রত্যাশিত ভাবে দস্থাহস্তে মুত্যুমুখে 

পতিত হইগেন। নতুবা তাহার 

পক্ষে ভারতের প্রত্বততব বিভাগের 

আরও উচ্চতর পদে লাভ করিবার 

সম্তাবন। ছিল। 

ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় -একদন 
প্রবাসী বাঙ্গালী খ্যাতনামা ব্যবহারদীবি 

মান্দর্ভিক ও কর্বি। ১৮৫১; অধর 

জান্ুয়াণী মাগে (১২৬৩ ব্ঙ্গার্খ 

পৌষ ) কণিকাঠার দক্ষিণভাগে বড়িশ। 

বেহাল! গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেপ। 

বড়িশ! উচ্চ ইংরেজী বিভ্বালয়ে প্রথমে 
ঠাহার শিক্ষ। আরম্ত হয় এবং উদ্ক 
বিভাগ হইতেই ভিনি এরবেশিরা 



১৪৫৭ ভারতীয়-এঁতিহািক মনীলাজ 

পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছন। তৎপরে তিনি | জন খ্যাতনামা উকীল ব:লয়। পরিগণি 
ভবানীপুর লগ্ডন মিশনারী কলেজে | হইয়াছিলেন। তিনি একজন পরহঃখ 

(159900) 701581002 70 0০০1198০ ) 

অধ্যয়ন করেন। তিনি বাল্যকাল 

হইতেই মেধাবী, তাক্ষুবুদ্ধি ও পরিশ্রমী 

ছাত্র ছিলেন এবং শৈশবেই তাহার 
প্রতিভার পরিচ প1ওয়! গিয়াছিল। 

সহপাগীগণের মধ্যে তিনি সর্বদাই 

প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তার 

পাঃম্পৃহ! এরূপ প্রবল ছিল থে, বছ 
দুর স্থান হইতে ভাল ইংরেদী ও দংস্কৃত 

গ্রন্থ আনাইয়। পাঠ করিতেন । কলেজে 

অধ্যরনকালে কেশবচন্ত্র সেনের সহিত 

তাহার পরিচয় হয়। কেশকচন্ত্র তাহার 

প্রতিভার পরিচয় পাইয়! তাহাকে 

অত্যন্ত ভালবানিতেন। 

কিছুকাল পরে তাহার কলেজের 

পড়। বন্ধ হম্। তৎপর তিনি মেডি- 

ক্যাল কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। 
কিন্ত শীপ্বই তাহার খ্বাস্থাভঙ্গ হওঘায় 

উহাও ত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর 

৯৮৭৭ খ্রীঃ অব তিশি এলাহাবাদে 

গমন করেন এবং সেইখ।নেই ওকালতা 

পড়িতে আরন্ত কারেন। আইন পরাক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়।! & প্রদেশেরই মির্জাপুরে 
তিনি কিছুদিন আইন ব্যবসার করেদ। 
তৎপরে ১৮৮৭ শ্রীঃ বে তিনি মৈন- 

পুরীতে বাইছা ওকালতী আন্ত করেন। 
এবং নেখানেরই স্থান্গী অধিবাসী হন । 

আকাধ হধ্োেই ভিনি মৈনগুরীর এক- 

কাতর বাক্তি ছিলেন। (বানও দরিজ্ত 

বাক্তি কান মোকর্দম। নি! তাহার 

নিকট উপস্থিত হইলে তিনি পারিশ্রমিক 

গ্রহণ ন। কারয়া তাহার পঞ্চ সমর্থন 

করিতেন এবং প্রকৃত নির্দোষ বাক্তির 

মুক্তির জন্তু তিনি বখাদাধ্য চেষ্ট 
করিতেন। তিন গেইগ্থানের সমস্ত 

জনহিতকর গ্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক 

ছিলেন। আইন বাবসার এবং নান! 

কার্যে ব্যস্ত থাকিগ্নাও তিনি লিক়মি 

ভাবে শাহিহ্যচষ্চ। কগিতেন। যোগেন্্র 

নাথ বিগ্াভূধণ মহাশয়ের সম্পাদিত 
প্রমিঝ “আধ্যবর্শন, এবং *মুরাভ ও 

পতাক।" প্রভৃতি সংবাদপত্রে তাহার 

বহু সুচিন্তিত রচল! ও কবিত৷ প্রক।শিত 

হইত। তিনি 'পরিরাজক' এই ছন্প- 

নামে এই কল রচন! কবিত। এবং 

ছোট ছোট গল্প ও উপন্তাণ গুপিগ্রকাশ 

করিতেন। “অমৃতপুণিন, নামক 

তাহার প্রণীত উপন্যাসের দ্বিশ্ীক্ 

ংহ্বরপকলে তিনি তাহার নিজ নাম 

প্রকাশ করেন। তৎপর তিনি 'বুগল- 
প্রদীপ' প্রন্থতি আরও করেক' 

ধানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইংয়েলীতে 

তিনি ভাল ব়্ৃত! করিতে পারিত্েন। 
&ঁ অঞ্চলের ইংরেজ ৪ শিক্ষিত ব্যকতি- 
গণের হধ্যে ইংকেজী বক্তা বিশেষ 

ঝুনাম অর্জন করিয়াছিলেন । ১৮৮৯ 



জীবনীকোষ 

সবে পীর একম্যান ক্লাবের 

দি করেজী ধন্ধ পাঠ 'করেন।' 
& “আরিবেশনের সভাপতি মৈনগুষীর 
বেগ্স জজ একম্যান সাহেব তাহার 

এই প্রবন্ধের ভূয়মী প্রশংদা করেন এবং 
জেলা ম্যাজিই্রেটে মিঃ লান্বর উহ! 
মুদ্রিত করিয়। ইংলণ্ডে তাহার বন্ধুগণের 
নিকট প্রেরণ করেন। গ্রেসের 

উন্নতির জন্তও তিনি মৈনপুরীতে বিশেষ 
চে করিতেন। তিনি গ্রতিনধি 

নিযুক্ত হইয়া! এলাহাবাদ বোম্বাই 
প্রভৃতি নালা স্থানে কয়েকবার কংগ্রেস 

অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। 

নল্দ--(১) বৌদ্ধ ধর্্দ প্রবর্তক গৌতম 

বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । তিনি শুদ্ধো- 

ধনের অপর! পরী, নিদ্ধার্থের পালগিত্রী 

মহা প্রজাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 

বুদ্ধত্ব গাভ করিয়। যখন সিদ্ধার্থ প্রথম 

কপলাবস্ক নগরে গমন করেন, তখন 

নন্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

বুদ্ধদেব কততকট। নন্দের অনিচ্ছাসত্বেও, 

তাহাকে প্রত্রজ্যা দান করেন। এই 

লঙদের বিবাহ, প্রব্রঞ্জ)। প্রভৃতি ঘটনার 

বিবরণ লইয়া! মহাকবি অস্থঘোষ সংস্কৃত 
ভাষায় -€যন্দরানন্দ নামে একখানি 
সুমধুর কাবা প্রণয়ন করেন। 

ন্জ--(২) মগধের একজন রাজ।। 

বিভিম্বা পুরাণে তীছার সমন্ধে 

ঘে.সকল বিবরণ পাওয়া যাগ, তাহা 

১০৫৮ 

বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে গ্রাণ্ড বিবরণ 

হইতে পৃথক | পুংণের মতে ভিনি 
মছাননির ওর়সে এক দূর ঈতে কায়- 
গ্রহণ করেন। কি বৌ $ মদের 
বিবরপীতে তাহার পিতার নাম দিব" 

কার্তি পাওয়া যার । মাতা খুব সম্ভব 

দিবাকীর্তিরই একজন উপপত্বী। 
৬শযষোজ্ বিবরণীতে আছে যে পাটপি- 

পুত্রের রাগ! উদদারীর মৃতু।র পর মন্ত্রী 
গণ নন্দকে নিংহাসনে স্থাপন করেন। 

এই নন্দ হইতেই মগধের প্রপিদ্ধ নন্দ 

ংশ আরম্ভ হয়। তিনি খুব সম্ভব 

শ্রী পৃঃ ৫ম এতাব্দীর শেষার্থে রাজত্ব 
করেন। অনেকের মতে ৪৬৬ অব্কে 

তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

নন্দবংশে সর্বমোট নয় জন রাক্জারাঞ্গত 

কব্নে। এই নন্দনংশের শেষ নর- 

পতিকেই সিংহাঁসনচাত করিঘা চন্দ্রুপ্ 
মগধের গিংহাসন অধিকার কবেন। 

কোনও কোনও পুরাণের মতে প্রথম 

নন্দেরই লামান্তর মহাপন্প। 

এলেকভাগারেব সমসামগ্রিক গ্রীক 
এক রাজকর্মচারীর বিবরণী হইতে 

জান যায় যে মহারাক্গ নদ ক্ষোরকার 

ংশ-সভূুত ছিলেন। তিনি কোনও 

কারণে মগধ রাঁজমহিধীন প্রিয়পাত্র হন 

এবং তীহাই অনুগ্রহে উচ্চ রাজ কার্ধে) 

নিযুক্ত হন। পরে তিনি বিশ্বাসধাত্ত' 
কতা করিব বাঙজাকে ধ্ধ কয়েন এবং 

নাবাণক বাপের অকিযাবকের পহ 



১০৫৯ 

গ্রবণ করিয়! প্রকৃতপক্ষে নিজেই বাক্য 

শাসন করিতে আরযা বক্সে খেল 

কাসাহিত্য হইতেও এই ধরণের 
বিবরণ পাওয়। যাপন । নন্ব খুব সম্ভস 
কালাশোক-কাকবর্ণকে বধ করেন। 

মস্ত, বারু ও ত্রন্ধাও পুরাণ মতে 

মহারাগ নন্দ সার্বভৌম নরপতি ছিলেন 
এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিয়া 

ছিলেন। তৎকালীন অন্তান্ত কাহিনী 

আলোচনা কারলে দেখ! যায় ধে নন্দের 

রাজ্য বিশেষ বিস্তৃত ছিল। আর্ধযাবর্তের 

প্রার সমুদয় অংশ তাহার অধীন হুইয়া- 

ছিল। পাটপিপুত্র নগর তাহার রাজধানা 

ছিল। তিনি কত বংসর রান্ত্ব করেন 

তদ্ধিষরে বিভিন্ন স্থানে বি ভন্ন বিবরণ 

পাওয়া যায়। সকল বিষন্ন পর্য্যালোচন৷ 

করিলে, তিন বাইশ বসব রাঙ্গত্ব 

করিয়াছিলেন বপিদ্বা মনে হয়। তাহার 

মৃত্যু! পব তাহাব আট পুর ক্রমান্বয়ে 

বাব বংপর রাজত্ব করেন। 

পুরাণ সমূহে নন্দের এক পুত্রের 

উল্লেখ আছে। কিন্তু সিংহলের “মহা- 

বোৌধিবংন* নামক গ্রন্থে তাহার পক, 

পণ্ডগতি, ভূতপাল, রাষ্ট্রপাল, গোবি- 

ষণক, দশসিদ্ধক, কৈবর্ত ও ধন লামে 

আট পুত্রের উল্লেখ আছে। গ্রীক 

লেখক কার্টিগ্াসের (087৮08) এর 

মতে মহাপাজ নন্দের কুড়ি হাঞ্জার 

অশ্বারোহী, ছই লক্ষ পদাতিক সৈশ্ত, 
ছুই হাজার চতুরস্থবযোগি ত যুদ্ধ রথ, এবং 

ভারতীর়-এঁতিহাজিক নলাকিশোর 

ভিন হানার বুদ্ধ হস্তী ছিণ'। - তাহা 
প্রভৃত এতর্ষোয কাহিনী অনেধ শ্বাদেই 
পাওয়া যার। যগ্ুদ শতান্বীতে ' চী 
পরিজাবক ইউরাদ চ্যাং ভারতে আমিনা 
লোকমুখে মহারাজ নঙগের ধখধোর 
ক।ছিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। 

চন্ত্রগুক্তের মন্ত্রী চাণক্য অথব! 

কৌটিল্া ননবংশের উচ্ছেদ সাধন 
করেন বলিঘ। একাধিক স্থানে বিবরণ 

পাওয়া যাপন । কিন্ত কোনও কোনও 

বিবরণী হইত্তে অনুমতি হয় যেপরবর্বী 
নন্দরাজগণ অত্যাচারী হুইপ উঠির। 

ছিলেন, 'তৎফলে দেশে বিদ্রোছ উপ- 

স্থিত হয়। চক্ত্রগুপ্ত ও চাণক্য সেই 

বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করি নণা- 
বংশ ধ্বংশ করেন। 

নন্দমকিশোর--একজন আঘুর্বেদ গ্রন্থ- 

কার। তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

চিকিংসা-মার-সাগর* | 

নন্দকিশোর দ্রাপ--একজন কবি। 
'বুন্দা বন-লীলামৃত+ ও “রসপুষ্প কলিক! 
নামক ছুইটা বৃহৎ কাব্য গ্রন্থ তিনি 

রচনা! করিযাছেন। বৃন্দাবনশলীলামৃত 

গ্ন্থখন। তিনি বরাহ সংহিতা অবলম্বনে 

রচনা] করিয়াছেন। ইহাতে পঞ্চাশ 

অধ্যায়ে শ্রীকঞ্চের শীলা বর্ণিত হই- 
যাছে। “রসপুষ্প-কলিকা? গ্রস্থখানিতে 
যোড়শ অধ্যায়ে রাধা ও কষ্ের বিলাম 

বর্ণিত হইয়াছে। 

নলাকিশোর প্রামাপিক-সহহন- 



নন্মকিশোর 

সিংহ জিলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের 
তীরস্থ নরগুদ্দ। গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী 
রুফদাস প্রামাণিকের পুর | তিনিও 

তাহার পিতারইন্তার নানাবিধসংকাধ্য 

করিয়। প্রমিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি স্বীয় পৈিক বাসস্থান নরগুন্দ। 

গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক কাটাথানি 

নামক স্থানে অপির! বিশাল পুরী 

নির্খাণ কয়া ইয়।ছিলেন। ছিয়ান্তরের 

মন্বস্তরের ষময়ে তিনি বৎসর ব্যাপী 

উৎসব করিয়াছিলেন। এই দময়েই তিনি 

বৃহৎ দীধিকা৷ খনন, দোলমঞ্চ। জলবাথ 

জলটঙ্গী, গোল দালান, 'শিবমন্দির, 

রামমণ্ডপ, একুশ বদ্ধ প্রভৃতি নির্মাণ 

করিয়| বু লোককে অন্ন বসার] 

পাগন করিয়াছিলেন । এখন তাহাদের 

তগ্রস্তপ, তাহার বংশধরদের দৈম্ভত। 

নুচন। করিতেছে 

নন্দকিশোর জিদ্ধাস্ত-_ এক জন গ্রন্থ- 
কার তাহার পিঙার নাম কুক্সিণী চক্র. 
বর্তী। তিনি “মস্ত্রবৌধিনী” নামে বৈদিক 

' মন্ত্রের ব্যাথা! সংবপিত 'একখান! গ্রন্থ 

প্রণয়ন করিয়াছেন 

নঙগকুদায়-তিনি চিতোরের রাণ। 
স্বা্গা ধাওয়ের পৌন্র এবং অপরাঞ্জিতের 
দ্বিতীয় পুত্র । নন্দকুমাঁর দাক্ষিণাত্য- 

স্বিভ দেবগড়ের রাঞজ1 ভীম সেনকে 

পরাস্ত করিয়া তদীয় রাজা হস্তগত 

কয়েন। 

মন্দার ঘন (দেওয়াল)-_কাল- 

জীবনী-কোব ১৩৩৩ 

কাতার দক্ষিণাঞ্চলে, চবিবশপরগণ। 

জিলার বহড়, গ্রামের জমীদার বংশের 

প্রতিষ্ঠাতা । তীঙার পিত। রামচরণ 

বন্থু কাশীমবাজারের জমীদার বংশের 
গ্রতিষ্ঠাত! কান্তবাবুর (রা কৃষ্ককান্ত) 

জমিদারীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্খচারা 

ছিলেন। ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর এক 

সামান গোমস্তারপে তিনি কর্খ জীবন 

আরম্ত করিয়! বিভিন্ন কুচীর ভারপ্রাপ্ত 

কশ্মচারী হন। পাটনার কুঠীর দেও- 

য়ানীকালে তাহার ব্যাস্থার এ কুঠীর 

আর গ্রায় দ্বিগুণ হয়। এই কর্ধদক্ষতার 

জন্ত তিনি বছ অর্থ পুরস্কার লাভ 

করেন। পরে তিনি কলিকাতার শুন্ক 
বিভাগে 3 (085602) [70099) দেওয়ান 

হন। কর্ম হইতে অবনর গ্রহণ পূর্বক 
শেষক্সীবনে তিনি বৃন্দাবন-বাপী হন 

এবং তথায় অনেক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া 

কয়েকটি স্ুরম্য মন্দির নির্ধাগ করান। 

ইং ১৮২১ সালে তিনি মদনমোহনের 

পুরাতন মন্দিরের পার্থে একটি নৃওন 
মন্দির নির্মাণ করাইয়। দেন। এঁ সকল 

বিগ্রছ্থের সেবার জন্ত তিনি যথোপযুক্ত 

তৃনম্পন্তিও দান করেন। নিজ গ্রামেও 

তিনি বু মূগ্য প্রন্তরের মন্দির নিম্াণ 
করাইয়া! তাহাতে শ্রামনুন্দর নিগ্রহ 

প্রতিষ্ঠা করেন। &ঁ বিগ্রকহ্র পুজা- 

পার্বণাদির দায় নির্বাছার্থ ভিদি বন্ধ 

দেবোত্তর দন্পত্ভিও দান করেন। তিনি 

বিশেষ দাঁদশীল ঝাকি ছিলেন বৃদ্দা- 



১৬৬১ গারভীর-এঁতিহাসিক নম্থকুমার 

বন অঞ্চলে এখনও তাহার নাম পোক- 

মুখে শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়। 

১২৪১ বঙ্গাকে (১৮৩৫ খ্রীঃ) বুন্দাবনেই 
তিনি দেহরক্ষা করেন। 

নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য, কবিরত্ব-_ 
একজন কবি । ধলুক নামক গ্রামে 

মাতৃলালয়ে তাহার জন্মহম। তাহার 

পিতার নাম নবকৃষ্ণ ভট্ট চার্য্য। তাহার! 

রাট়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাঙ্গণ এবং রাধা- 

কান্তপুরের অধিবাদী ছিলেন। “কালী 
কৈবল্য দায়িনী ও “শুকবিলাস” নামক 

ছইখানা কাব্য গ্রন্থ তিনি রচন! করেন। 
তন্মধো কালী কৈবলা দারিনী গ্রন্থধানি 

বৃহৎ, চারিশত পৃষ্ঠায় সম।প্ত হইয়াছে। 
এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে তিনি যোঁড়া- 

বাগানের অধিবানী নুসিংহলাল দান 

কর্তৃক অনুরুদ্ধ এবং দেবী কাত্যায়ণী 

কর্তৃক শ্বপ্রািই হইর়াছিলেন। স্বপ্রাদেশ 

সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ,-_. 

“মা! নাহি বোধকর, 

আমার আদেশ ধর, 

প্রকাশ দশভূ্। তত্ব । 

হুর্গোৎসব প্রকরণ, 

ছুইকালে নিরূপণ, 

বিস্তারিত নকল তত্ব।। 

মার্কগ্ডের প্রকাশিলা, 

ভাগুরি ধে করেছিল, 
রচ তুমি সেই অন্গলারে। 

সংস্থতে শন্বে ভাই, 

তুমি ভাবা করছ বিস্তার ॥। 
ইহ! বলি কাত্যায়নী, | 

অদর্শন! নারারণী, 

চেতন পাইয়া উঠিলাম। 

নৃমিংহ কহিল! যাহা 

বিশ্বান হইল তা, 

আসিয়৷ তাহারে কহিলাম”॥ 
এই গ্রন্থ সাত খণ্ডে রচিত। প্রতি খে 

এক এক জন কর্তক হূ্গা পুজার বর্ণন! 

দেওয়] হইর়াছে। অগমান ১৮৪৯ গ্রীঃ 

অবে এই গ্রন্থ রচন! শেষ হয়। শুক. 

বিলাল গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য সন্বন্ধে নান 

কাহিনী পঞ্ডে সন্গিবেশিত হইয়াছে। 
তাছার জন্ম মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। 

নন্দকুমার রায়- একজন কবি। 

হুগলী জিলার অন্তর্গত গরীক! নামক 

গ্রামের বৈস্তবংশে তাহা? জন্ম হয়। 

হুগলী কলেনে তিন শিক্ষালাভ করিয়া 

ছিলেন। তিনি অভিজ্ঞান শকুস্তলের 
বঙ্গানুব করেন এবং ১৮৫৩ খ্রীঃ অঞ্ষে 

তাহার রচিত বব্যাকরণ দর্পণ, গ্রন্থ, 

প্রকাশিত হয়। ইহ। পণ্ডে রচিত হইয়া 

ছিপ। অভিজ্ঞান শকুষ্তলের মৃণ গ্রন্থে 

ষেধে গ্লোক সেইগুপণি তিনি ছন্দে 
অনুবাদ করিয়াছিলেন তিনি সৈনিক 

বিভাগের ০করাণীর পদে কার্ধা 
করিতেন। : 

বায়, দেওয়ান --এক. 
জন ভামানঙ্দগীত রচরিতা | বর্ধমান 

জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে তাহার 



নন্দকুমার 

জন্ম হয়। তাহার পিত। ব্রজ্। কশোর 

রার বর্ধমানপতি কীন্তিচন্দ্রের দেওয়ান 

ছিলেন। চুপীর রায় বংশ বংশানুক্রমে 
দেওয়ানের কাধ্য করিতেন বলিয়। 

নন্দকুমারও দেওয়ান বণিয়া পাঁরচিত 

হইতেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘু- 
নাথ রায় সঙ্গীত রচনায় অধিক প্রনিদ্ধি 

ল!ভ করিদ্লাছিগেন এবং তাহার পিতা 

ব্র্জকিশোর রায়ও সঙ্গীত রচন! করি- 

তেন। 

নন্দকুমার রায় মহারাজ--_মুমলদান 
রাঞজত্বকাণের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী রাজ কর্ম, 

চারী। আহ্বমাণিক ১৭০৫ খী: অবে 

তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার 

নাম পল্মনাভ রায়। তাহারা রাট়ী 

শ্রেণীর কাশ্তপ গোতীয় ব্রাহ্মণ । বীরভূম 
ধ্রিগার ভদ্রপুর গ্রামে তাহার নিবাস 

ছিল। তাহাদের পূর্বপুরুষদের নিবাস 

জড়ুল গ্রামে ছিল। পদ্মনাভ মুসলমান 

রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী 

ছিলেন। তাহার প্রথম! পত্বীর গভ- 

জাত পাচ সন্তানের মধ্যে নন্দকুমাণ 

তৃতীয় এবং পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
ছিলেন। 

কালোচিত গ্রথান্যাতী তিনি প্রথমে 

ফারসী, সংস্কৃত ও বাঙ্গাণা শিক্ষা করেন। 
পদ্মনভ ঘখন মুশিদকুণি খার অধীনে 

নায়েব কমান ছিলেন, তথন নন্দকুমার 
ভীহারই অধীনস্থ কর্ধচা্ীরূপে ফতেমিং) 
থোড়াধাট, লাভপাইক। প্রভৃতি পরগণার 

জীবনী-কোব ১০৬২ 

রাজস্বসংক্রান্ত নানা কাঙ্জে নিধুক্ত 

থ|কিয়া ১৭৪ৎত্রীঃ অবে ছিজলী মহিষ 

দল পরগণার আমীন শ্যুক্ত হন; এই 

সনগ্ে আনিবর্দী খ|। বাঙ্গালার. নবাব 
ছিলেন । বর্গার অত্যাচারে নন্দকুমারের 

অধীনস্থ স্থানসমুহে রাজস্ব অলাদায় 

হওাতে চিগ্নন রায় নামক একজন 

রাজ কর্মচারী কর্তৃক নন্দকুমার কার!- 

রুদ্ধ হন। পদ্মনাভ অর্থ প্রধান করিয়] 

ত্রীহাঁকে কারামুক্ত করিলে, নন্দকুমার 

আত্মরক্ষার জন্তু কপিকাতায় প্রন্থান 

করেলন 

ইহার পর ননকুমার নবাবের 

সেনাপতি মুস্তাফা খার শিকট কণ্য প্ার্থ 

হন। টৈগ্ঠদের বেতন বাকী পড়াতে 

নবাব, জমিদারদের নিকট প্রাপ্য আদায় 

করির। ইতে মুস্তাফাকে আদেশ দেন। 

জন্দ[[রগণ অত্যাচারের আপঙ্কার নণ- 

কুমারের পরামর্শ 

তিশি তাহাপগের শিকট 

রজদ্ব আদার কির দিবার 

জামান হল। কিক যথোচত রাজ 

আদা লা হওয়াতে মুস্তাফা না" 

কুমারকে ব্দা করিবার আদেশ দেন। 

লননঞুমার পুণরার প্রাণ ভয়ে কাঁলিকাহা॥ 

পণাগন করেন এবং ১৮৪৩৬ খী; অঞে 

মুস্তাফার মৃত্যু হইপে তিনি মুর্শিদাবাণে 
গমন করেন। 

অতঃপর নবাব আপিবদী খ। লন্দ- 

কুমারকে হুগলীর ফৌজদারের অধীনে 

গ্রর্থা হন এখং 

এ্রাপ্য 

গর্ত 



১০৬৩ 

দেওয়ানের পদে নিধুক্ত হন্। কিন্ত 

ফৌন্জদারের সহিত মনোমালিন্ত হওয়া য় 
তিনি কর্মত্যাগ করিয়। মুর্শদাবাদে 

গমন করেন এবং কিছুকাল পরে মহম্মদ 

ইরার তেগ হুগণীর ফৌজদার নিষুক্ত 

হইলে তিনি পুনরায় দেওয়ানী লাভ 

করেন। ইহার পর ইরারবেগ মুর্শিদা- 
বাদে প্রত্যাবর্তন করিলে কিছুকালের 

জন্ নন্দকুঁমার কর্শচাত অবস্থায় থাকেন। 

তাহার পর শেখ উমর উল্লা ফৌজদার 

নিষুক্ত হইলে; তিনি তৎকালীন নবাব 

পিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক পুনরায় 

দেওয়ান |লযুক্ত হন: 

এই সময়ে নবাব দিরাঞ্জ-উদ্-দৌল্লার 

সহিত ইংরেজদিগের বিশেষ মনো- 

মালন্ত চলিতেছিলে। নবাব ইংরেঞ্জ- 

পিগের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। ফরানীর। 

বরং অপেক্ষাকৃত তাহার প্রীতিভামন 

ছিলেন। ইংরেজেরা কলিকাতা ও হুগলী 

আক্রমণ করিতে মনস্থ করির! মাদ্রাজ 

হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় কণি- 

কাতার দক্ষিণে ফলতায় অপেক্ষা 

করিঙেছিলেন। নবাব নন্দকুমার ও 

মাণিকটাদকে কলিকাতা রক্ষার ভার 

প্রদান করেন। নন্দকুমার ইংরেজদের 

আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত নানা- 

রূপ উপায় অবলম্বন করেন। কিন্ত 

মানিকটা্দ গোপনে ইংবেঞ্জদিগকে 

সাহা কগিতে লাগিলেন । 

ভারতীয়-এতিহা সিক 

মাও্রাজ 

হইতে সাহাধ্য আলিয়া পৌছিলে৷ 

নজকুমার 

ইংরেজের! কপিকাতা আক্রমণ করেন 

এবং বিশ্বামঘাতক মানিকটাদ মুশিনা- 

বাদে পলাঃন করেন। এইবাপারে 

হতবুগ্ধি হইয়। লন্দকুমার কণিকাতার 

পরিবর্তে হুগলী রক্ষার জন্তই বিশেষ 
ভাবে চেষ্। করিতে থাকেন । ফৌজ- 

দারের সামগ্রিক অনুপঞ্থিতিতে নন্দ- 

কুমারকেই ফৌঙ্গদারের কাজ করিতে 
হইতেছিল। 

মাণিকটাদের নিকট কণিকাত! 

ইংরেজ অধিকৃত হইয়াছে জানিতে 

পারিয়া নবাব হুগলী রক্ষার জন্ত বিশেষ 
আয়োজন ফরেন। এই সময়ে ইদ্নো- 

রোপে ফরাসী ও ইংরেঞ্দের মধ্যে যুদ্ধ 
আরস্ত হয়। ইংরেজ পেনাপতি ক্লাইব 

নবাবের ফরাসীগ্রীতির কথ। জানিতেন। 

তিনি ইয়োরোপের যুদ্ধের নুযোগ গ্রহণ 

করিয়৷ প্রথমে চন্দননগর আক্রমণ করি- 

বার আয়োজন করেন। চন্দননগর 

আক্রান্ত হইলে, নবাবের নিদরশে ননা- 

কুমার ফরাদীদিগকে সাহায্য করিতে 

পারেন এইরূপ অন্থমান করিয়া, ক্লাইব 
প্রথমে নন্দকুমারকে কি উপায়ে বিরত 

রাখ। যায় তাহাই চিন্ত। করিতে থাকেন। 

এথমে চন্দননগরের পরিবর্তে সামান্ত 

তাবে হুগলী আক্রমণ করিয! ক্লাইৰ 

বিফল মনোরথ হন। অতঃপর তিনি 
প্রলোভন দেখাইর। নন্দকুমারকে, 

চন্দন'নগর আক্রমণ কাণগে ফরানীর্দিগকে 
সাহথাধা কঞিতে বিরত রাখেন) 



 চঙ্গননগরের পতন হইলে নবাব সন্দেহ 
শে মামরিক ভাবে লঙ্দকুমারকে পদ- 

চ্ত করেন। বিস্ত ক্লাইবও নন্দ- 

_কুমারকে১ ফরামীদিগকে সাহায্য দানে 

বিরত থাকিলে যে পুরষ্কার দিবেন 
বলিয়। প্রতিশ্রুতি দিয়৷ছিলেন, চন্দন" 

নগর অধিকৃত ইইলে, সেই গরতি- 
শ্রুতি আদেঁ রক্ষা করেন নাই । এই 
ঘটনার কিছুকাল পরেই প্রসিদ্ধ পণাশীর 

যুদ্ধে সিরাজের পতন হয় এবং ইংরেজ- 
দের পৃষ্ঠপোষকতার মীরজাফর বাঙ্গাণার 

মসনদ লাভ করেন। তখন রাজা 

ছুললভরাম বাঙ্গাল সুবার দেওয়ান 

হইলেন। 

পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মীরজা- 

ফরের সুপারিশে নন্দকুমার হুগলী, 

হিজলী, বর্ধমান, নদীয়। প্রভৃতি স্থানে 

রাজন্ব সংক্রান্ত উচ্চ দাযীত্পূর্ণ পদে 
নিধুক্ত থাকেন। যুদ্ধের পর, পূর্ব 

'গ্রৃতিশ্রতি অনুযায়ী যে বিপুল অর্থ 

ইংরেজ কোম্পানীকে দিতে হয় সেই 

অর্থ সংগ্রহের জন্তই নন্দ কুমারকে নিযুক্ত 

করা হয়। তাহার উপর ভার ছিল 

যে. পূর্বোক্ত স্থানের রাজম্ব আদায় 

করিয়! কোম্পানীর দেন। শোধ বরি- 
বেন। এই উদ্বেশ্তে ১৮৫৮ গ্রীঃ অব্ের 

জাগষ্ট মাসে তাহাকে তহুশীলদারের 

পদে শিযুক্ত কর! হয়। এই সময়ে 
হেট্টিংস সাহেব (দঘ:50 [7550205) 
বর্ধমানের রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

জীবনী-কোব ১৪১৪ 

কন্মচারী ছিলেন। বর্ধমানের রাজার 

থাজন! ত(হারই নিকট প্রথম প্রথম 

জম! হইত। নন্দকুমার তহশীলদার 

হইয়া বর্ধমানের রাজাকে খাজনার টাক 

তাহার নিকট পাঠাইতে নির্দেশ দেন। 

হেষ্টিংম সাহেব ইহাতে অসন্তষ্ট হন। 

এই বিষয় লইয়াই নন্দকৃমারের সহিত 
তাঁহার বিরোধের প্রথম স্ত্রপাত হয়। 

ক্লাইবের সাহায্যে বাংলার মননদ 

লাভ করিয়া মীরজাফর অল্পকাল মধ্যেই 

বুঝিতে পারিলেন যে ইংরেজ কোম্প।- 

শীই বাস্তবিক দেশের কর্তা, তিনি 

নামে মাত্র নবাব। তখন হইতে 

প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করিবার উপায় 

চিন্তা করিতে লা।গলেন । এই বিষয়ে 

নন্দকুমার তাহার প্রধান সহায় ছিলেন। 

তিনিও মীরজাফরের হায়, ইংরেজ 

কোম্পানীর উপর অদৌ প্রসন্ন ছিলেন 

না । মীরজাফরের সুপারিশে খুব স্ব, 
এই সময়ে দিল্লীর বাদশাহ নন্দকুমারকে 
রাজোপাধি প্রদান করেন। কিন্তু মীর- 

জাফর অথবা নন্দকুমার কেহই, ইংরেজ 

কোম্পানীর ক্ষমতা হাস করিবার 

বিশেষ কিছু উপায় স্থির করিবার 
পূর্বেই, হুলগওয়েল সাহেন (01) 

76101191018, [20119]1) মীরক্গাফরকে 

পদচুত করিয়া মীরকাঁশিমকে নবাব 
করেন। ইহাতে নন্দকুমার আরও 
ত্রদ্ধ হইয়া নান! তাঁবে ইংরেজ কোম্পা- 
নীর অনিষ্ট করিবার চেষ্টা কগিতে 



১৩৬৫ 

থাকেন। বল! বাহুল্য মীরজাফরও 

এ বিষিয়ে তাহার নহায় ছিলেন'। নন্দ- 
কুমার দিল্লীর মুঘল বাদশাহ শাহ 

আঙগমকে এবং অযোধটার নবাঁব-উজীর 

নুজা-উদ্-দৌল্লাকে অনুরোধ করিয়া 
পাঠন তীহ্ার] যেন মারজ্জাফরকে পুন 

রাঁয় নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

মীরকাঁশিম পূর্বববধিই জানিতেন নন্দ- 
কুমার মীরজাফরেরই পঙ্গপাতি। ততিন্ন 

মীরজাফরের পক্ষে লিখিত নন্দকুমারের 

কতকগুলি পত্র মীরকাশিমের হস্তে 

পতিত হওয়ায় তিনি আরও শহ্কত 

হইলেন এবং নন্দঞুমারের ষড়যন্ত্রের 
কথ! ইংরেজ কোম্পানীকে জানাইলেন। 

কিন্ত কণিকাঁতার ইংরেজ-কোম্পানী 
তখনও নন্দকুমারের প্রতি বিশেষ বিরূপ 

হন নাই। তাঁহার] মীরকাশিমের আশ- 

স্কাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন 

নাই। কিন্ত নলাব খির থাকিতে না 
প|রিয়। কিছুকালের জন্ত নন্দকুমারকে 

শিঙ্জের বানগৃহে অন্তরীণ ধরেন। 

কিছুকাঁণ পরে তিনি মুক্তি লাভ করিয়। 

সেনাপতি কুটের (917 11719 00969) 

দেওয়ান নিযুক্ত হন । নবাব তাহাতে 

আপত্তি করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঠাকে 

অভম্ম দেওয়া হয় | কিন্ক নবাব নিঃশস্ক 

হইতে পারিলেন না। তিনি ১৭৬২ 

খ্ঃ অবে পুনরায়, লন্দকুমারকে দেশ 

হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য ইংরেজ 

কোম্পানীকে অহ্রোধ করির1 পাঠান। 

নক তিহানিক | রর 

নন্দকুমারের শত্ররও অভাব ছিল 
ন!। তাহাদের অনেকে র গোপন চেষ্টায় 

তাহার বিরুদ্ধে কতকগুপি অভিযোগ 

আনীত হয় এবং তিনি কাররদ্ধ হন। 

কতদিন তাহাকে কারারুদ্ধ থাকিতে 

হইয়াছিল তাহা ঠিক জান| যাঁয়ন। ।ধুব 
সম্ভব মীরকাশিমের পত্তনের পর মীর্- 

ফর পুনরায় নবাবী না পাওয়া পর্য্যন্ত 

(জুলাই, ১৭১৩ শ্রী) তান কারারুদ্ধ 

ছিলেন। কিন্ত মীরজাফর পুনরায় 

নব।ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নন্দকুমারের 

অনুষ্ঠ পুনরায় সু প্রসন্ন হয় । এ সালেরই 

ডিপেম্বর মাসে তিনি পুনরায় রাজস্ব 

বিভাগের অন্ততম দেওয়ান নিযুক্ত 
হইলেন। কোম্পানী এবিষয়ে খুব 

নন না থ।কিলেও তাহাদের আপত্তি 
নবাব-উজীর সুজ।-উদ্্-দৌল্লা গ্রহণ 

করেন নাই। 

মীরজাফর দ্বিতীয়বার ননাব হই- 
বার পর মীরকাশিম পলায়ন করিয়। 

বিহারে গমন করেন । সেইখানে তিনি 

অযোধ্যার নবাব উজীরের দাহাধ্য লাভ 

করেন। নবাব উদ্গীর তাহার পক্ষ 

লইয়া তকোম্পনীর বিরুদ্ধেই বিহার 

আক্রমণ করেন । মীরজাফরের বিরুদ্ধে 

তাহার কোনও বিদ্বেষ ছিল লা। 
কিগ মীরজ!ফর কতকটা বাঁধা হইয়াই 
যেন কোম্পানীর পক্ষ লইয়া, নবাব 

উজীর ও মীরকাশিমের মিলিত শক্তির 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। নন্দ" 



নম কুমার 

কুমার ত পুর্বাবধিই কোম্পানীর প্রতি 

অসন্ত্ ছিলেন | তিনি, অনেকের মতে 

মীরজাফরের গ্ররোচনার, গোপনে 

কাশীর রাজা? বলবস্তসিংহকে উজীরের 

পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। 

এই সংবাদ কলিকাতার ইংরেজ শাপন- 

কর্তর ( 0০%৪:00: ) নিকট পৌছিলে 

তিনি মীরজাফরকে লিখিলেন যে 

কোম্পানী ও নবাব, উভয়েরই হিতের 
জন্য লন্দকুমাগকে পদচাত করা উচিত 

( এপ্রিল, ১৭৬৪ শ্রীঃ)। কিন্তু পত্রথাশি 

শেষ পর্য্যন্ত নবাবের নিকট হয়ত পৌছান্ 

নাই কারণ এবিষয়ে পরে আর কিছু 

উচ্চবাচ্য শোন যায় নাই । 

১৭৬৪ শ্রী; অবের শেষভাগে অযে।- 

ধ্যার নবাব উজীর ও মীরকাশিমের 

মিলিত শক্তি সেনাপতি মনরোর হস্তে 

পরাজিত হওয়ায় মীরকাঁশিমের . সমুদয় 

আশ। চিরতরে বিনষ্ট হইল ( কাঁশিম- 

আলি খা দ্রষ্টব্য)। উহার করেক 

মান পরে নবাব মীরজাফর মহারাজ 

নন্দকুমারকে খালিশ! শরিফায় বাঁসয়া 

রাজ)শামন কার্ধ্য এবং রাজন্ব সম্বন্ধীয় 

সমুদয় কাধ্য সম্পন্ন করিতে আদেশ 

দেন। তদন্ুসারে মহারাজ নন্দকুনার 

প্রত্যেক জিলার কাগজপত্র পরীঞ্ষা 

করিয়। রাজস্ব সংগ্রহের আদেশ প্রদান 

করিতে থাকেন। কিন্তু এই সম্যান 
নন্বকুমার অধিক দিন ভোগ করিতে 
পারেন নাই। পরবস্তী বপরের প্রথম 

জীবর্নী-কোব ১০৬৬ 

ভাগেই নবাব মীরজাঞকর গুরুত্তর গীড়িত 

হইয়া পড়েন। নিজের জীবনাণস্ক। 
করিয়া তিনি নজহুদ্দৌল্ল।কে তাহার 

উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন । মীর- 

জাফরের নির্দেশে নন্দকুমার সমুদয় 

বিষয় কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর 

গোচর করেন। তদুপলক্ষে প্রেরিত 

পত্রে নন্দকুমার মীরজাফরের মৃত্যুর 
(১৭৬৫ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী) অব্যবহিত 

পরেই লিখিয়াছিলেন প্পরলোকগত 

নবাবের ইংরেজের প্রতি বেরূপ গ্রীতি 

ছিল, নবাব নজ মুদ্বৌল্লা তরপেক্ষা অধি ক 
প্রীতি প্রদর্শন করিবেন। ইংরেজের 

হিতকারী বন্ধুর কর্তব্য সাধনে এই 

লেখক ( অর্থাৎ নন্দকুমার স্বরং) পৃর্ববা- 

পেক্ষ। অধিক তৎপর হইবেন। মৃত্যুর 

পূর্বে পরলো কগত নবাব পত্রল্খ ককে 

(অর্থ।ৎ নন্দকুমারকে) ইংরেজের রক্ষণা- 

ধীনে রাখিম্ গিযাছেন। ম্ুতরাং 

তিনি আশা! করেন যে নবাবের শেষ 

আশ অপূর্ণ থাকিবে না ।” 

কিন্তু কণিকাতার ইংরেজ কোম্পানী 
নবাবের এই নন্দকুমার প্রীতি 'আদৌ 

সুনপ্ূরে দেখিলেন না । কিন্তু তখনকার 

মত কিছু উচ্চবাচ্য ন। করিয়!, অবস্থা 

বুঝিয়। ব্যবস্থা করিবার জঙ্গ প্রস্তত 

থাকিলেন মাত্র। 

নুতন নবাব নব্ম-উদ্-দৌল্লকে 
ইংরেজের! পুর্ব পদ্ধতি অস্ধুধারী দিল্লীর 

বাদশাহের পরিবর্তে তাহাদের নিকট 
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হইতে স্ুবাদারীর সনন্দ গ্রহণ করিতে 
বাধ্য করেন (নক্তম-উদ্-দৌলল। দ্রষ্টব্য ) 
তাহাতে নন্দকুমার ইংরেজদের উপর 

আরও ক্রুদ্ধ হন। তিনি যে বাদশাহের 

দরবারে পূর্ব্ব নবাবের প্রতিন্ধি রাজ! 

সীতাব রায়ের দ্বারা নঙ্গম-উদ্দৌল্লার 

ন[মে হুবাদারীর পরোয়ানা আনয়ন 

করাইমাছিলেন ইংরেজের! তাহ?কে 

গ্রাহের মধোই আনিলেন না। কি্ত 
উপায়ান্তর ন| পাইরা নন্দকুম!র তখন 

কার মত নীরব রহিলেন। 

নৃতন নবাবের সহিত ইংরেজদের 

ষে নৃত্তনভাবে পুনরায় সন্ধি হইল, 
তাহাতে নন্দকুমারের দেওয়ার অব- 

গান হইল। তাহার পারবর্তে মোহাম্মদ 

রেজা খা নায়েব সুবাদার নিযুক্ত হই- 

জেন । এই নিয়োগ নবাব বাধ্য হইয়াই 

অনুমোদন রেন। ঙিনি ননদকুমারকেই 

তাহার প্রধান হিতাকাজ্খী বলির! 

মলে করিতেন। মুর্শিদাবাদে অবস্থিত 

ইধরেজ কোম্পানীর এ্রতিন্ধি সকল 

ধিক দেখিয়া কণিকাতার সংবাদ প্রেরণ 

করেশ যে নুতন নবাব অনেক বিষরে 

নপ্দকুমারের পরামর্শ অন্ুপারেই কান 

করিতেছেন । তাহা শুনিয়া কলিকাতা 

হইতে প্রধানকর্তা ( গবর্ণর ) সাহেব 

নবাবকে লিখিলেন যে নন্দকুমারকে 

বেন অবিলম্বে কলিকাতায় প্রেরণ 

কর! হয়, কারণ তাহার পিরুদ্ধে গুরু- 

তর আভযোগ 'মাছে। কলিকাত৷ 

ভারতীয়-এতিহাসিক নঙগাকুমার 

হইতে নবাবকে লিখিত পত্রের (ব্য 

অবগত হইয়াই, মুর্শিদাবাদের 'কুগ্ীর 

সাহেবের বেৌশলে, ননকুমারকে 
তাহাদের কুছীতে আটক করিলেন। 

নবাব তাহ জানিতে পারিয়! . স্বয়ং 

মতিঝিলে অবস্থিত কুঠীতে যাইয়। নন্দ- 

কুমারকে মুক্ত করিয়া আনেন। ইহার 

ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতা হইতে 

বারংবার তাগিদ আমিতে থাকাতে 

১৭৬৫ থ্রী; অবের এগ্রল মাসে নন্দ- 

কুমার কণিকাতায় উপনীত হইলেন। 

মারার ননাকুমারের বিরুদ্ধে 

অভিযোগ ছিল বে তিশি কোম্পানীর 

বিরুদ্ধে কাশীর রাজা বলবস্ত সিংহকে 

সুজা-উদ্-দৌল।র পক্ষ সমর্থন করিতে 

অনুরোধ করেন। নিরপেক্ষভাবে 

বিচার করিলে বলিতেই হইবে, যে এই 

অভধেগ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কখনই 

আনা চলিত না। কারণ তিনি 
কোম্পানার কর্মচাগী বা অন্গৃহীত 

ব্যক্তি ছিলেন না । সুতরাং কোম্পানীর 

সবার্থহানীকর কোনও কাজ অপর 

কাহাকেও করিতে বলিয়। তিনি কোম্পা- 

শীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন 

নাই। বরঞ্চ তিনি তাহার প্রকৃত প্রভু 

নবাবের পক্ষ লইয়া যাহ! করিয়াছিলেন 

তাহা প্রকৃত প্রভৃভক্তির কাব ই হইরা- 
ছিল। পরবস্তীকালে যদিও হেষিংস 

সাহেবই তাহার বিরুদ্ধে জাল দলিলের 

অভিযোগ আনয়ন করেন, এক্ষেত্রে 



নঙ্গকুমার 

হেষ্টিংস নন্দ ₹মারের বিরুদ্ধে আনীত 

অভিযোগ গ্রাহ করেন নহেঁ। 

নন্দকুমারের পরিবর্তে নিযুক্ত দেওয়ান 

মোহাম্মদ রেজ। থ। নানাভাবে অত্যা- 

চার আরস্ত করাতে তাহার.বিরুদ্ধে 

অনেক গুলি গুরুতর অভিযোগ আনীত 

হয়। বিচারে রেজ! থ!] পদচুত হন। 

কিন্ত হেগিংস নন্দকুমারকে আবার 

দেওয়ান নিযুক্ত লা করিয়! তাহার পুত্র 

রাজা গুরুদাগপকে নাবালক নবাব 

মোবারক-উদ-দৌল্লার দেওয়ান নিযুক্ত 

করেন। সেই সময়ে কপিকাতার 

মন্ত্রণ! সভার তিনজন সদস্ত হেষ্টিংসএর 

বিরোধী ছিলেন। নন্দকুমার তাহ। 
জানিতে পারিন্না, হেষ্টিংঘএর নামে 

উৎকোচ গ্রহণ এবং আরও কতকগুণি 

অভিযোগ আনয়ন করেন। কিন্ত 

অভিযোগগুলি প্রমাণিত না হওয়ায় 

হেষ্টিংস ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সহকর্মী 
রিচার্ড বারওয়েল (3101%10 13815161]) 

দ্বারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভি- 
যোগ করার জন্ত মোকর্দিমা উপস্থিত 

করান। এই অভিযোগের নিষ্পত্তি 

হইবার পুর্যেই হেষ্টিংস তাহার বিরুদ্ধে 
দপিল জাল করার আর এক অভি- 

যোগ আনয়ন করেন। জনহাঁইড ও 

লেমে্টার (0০17; 17599 

14970191866: ) নামক সুপ্রীম কোর্টের 

(831)79709 0০9: ) ছুইজন বিচার 

পতির নিকট উহ! প্রথম উপস্থিত কর! 

৪00. 
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হয়। তাহার! চুড়ান্ত নিপত্তির জন্ত 

প্রধান বিচারপত্তি সার ইলাইজ। ইম্পের 

(91 71101) [079 ) নিকট প্রেরণ 

করেন। ইম্পে, পূর্বোক্ত হাইড ও 

লেমেষ্টার এবং সার ব্রবার্ট চেম্বার 
(910 8009৮ 010900109 ) এই 

চারিজন একত্রে উহার বিচার করেন। 

৯৭৭৫ খ্রীঃ অবের ৮ই জুন এই ম্মরণীয় 

মোকদ্দিমা আরম্ভ হয় এবং আট দিন 

ব্যাপিয়া। উহা চলে। বারঙজন ইংরেঞ্জ 

জুগীর সাহায্যে ১৬ই জুন মোকর্দমার 

নিষ্পত্তি হয়। বিচারে নন্দকুমার দোষী 

সাব্যস্ত হন এবং তৎকাল প্রচলিত 

ইংলপ্তীয় আইন অনুপারে তাঁহার প্রাণ 

দণ্ডের আদেশ হর। ইংলগ্ডের রাজার 

নিকট আপীল করিবার জন্থ কাসীর 

দিন স্থগিত রাখিতে নবাব বাহাদুরও 

অন্থরোধ করেন। কিন্তু কোনও অন্- 

রোধ রক্ষিত হয় .লাই। কিঞ্চিদধিক 

দেড়মাঁন পরে, ৫ই আগঞ& গ্রাতে বর্ত- 

মান খিদিরপুর অঞ্চলের এক স্থানে 

তাহার ফানী হয়। 

নন্দকুম!রের বিরুদ্ধে যে অভিষে।গ 

আনীত হয় তিনি তাহার সন্ধে দিজেকে 

সম্পূর্ণ নির্দোষ বলেন। মৃত্যুর পুর্বে 
কয়েকদিন তিনি ঈশ্বরচিন্তারই নিরত 

ছিলেন। যে দিন তাছার ফ'াপী হয়, 
সে দিন কলিকাতাবাসী হিন্দুর! অরন্ধন 
পালন করেন। ক্রন্ম হত্যার অন্ত কলি- 

কাতা অপবিত্র হইল মনে কত্বিশ্না 
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অনেকে কলিকাত। ত্যাগ করিয়। গঙ্গার 

পশ্চিম তীরে যাইয়া বাম করিতে আরস্ত 

করেন! 

নন্দকুমারের পূর্বপুরুষগণ শাক্ত 

ছিলেন, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। 

তিনি দরিদ্রের বন্ধু ও অত্যাচারিতের 

সহায় ছিলেন। ছিয়ান্তরের মন্বস্তরের 

সময়ে তিনি যুক্ত হস্তে অন্ন বিতরণ 
কিয়! সহম্র সহআ নরনারীর প্রাণ 

রক্ষা করেন। শ্রীনিবাম আচার্ষ্ের 
বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের নিকট 

তিনি বৈষ্ন মন্ত্রে দীনিত হন। 
বুলাকীদাস নামক একজন জহরত 

ব্যবসায়ী কতকগুণি জহরত ৭1 তাহার 

মূল্যবাবদ অর্থ দিতে প্রত্তিশ্র ত ছিলেন। 

বুলাকীদাসের জীবিতকালে নন্দকুমার 

কিছুই পান নাঁই। কিন্ত তাহার মৃত্যুর 

পর বুলাকীদাসের বি্ধব1 পত্রী অর্থ 

প্রদান করেন। কিন্তু হেষ্টিংস, মৃত 

বুলাকীদাঁসের আমমোক্তারকে উৎসা- 

হিত করিয়া! এক অভিযোগ আনয়ন 

করান যে নন্দকুমার বুলাকীদাসের 
অঙ্গীকার পত্র জাল করিয়। তাহার 

উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে 

অনেক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । এই 

জাল দণপিলের অভিযোগেই বিচারে 

তাহার প্রাণদণ্ড হয়। 

নন্দনমিশ্র-_শ্রীহট্ের অন্তর্গত বাণির্া- 

চঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কেশব- 

মিশ্রের পুত্র দক্ষ, দক্গের পুত্র নন্দন, 

ভারতীয়-এঁতিস্থাসিক নন্দরাম 

নন্দন্র পুত্র গণপতি ও কল্যাণ । 

কেশবমিশ্র পল্মনাভ দেখ । 

নন্দনরাম মিশ্র- একজন প্্যোতিষ 

পণ্ডিত। ১৬৯৯ শকে (১৭৭৭ গ্ঃ 

অব্য) তি'ন “ক্ষেত চান্দ্রক” নামে 

একথান। গ্রন্থ রচন। করেন । 

নন্দপপ্ডিত--একজন জ্যোতিষ গ্রন্থ- 
কার। “জ্যোতিষ সার সমুচ্চয় লামে 

তিনি একখান। গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছেন। 

নন্দরাজ- একজন জ্যোতির্বিদ 

পপ্ডত। “করল প্রশ্নরত্ব* নামক গ্রন্থ 

তাহার রচিত। 

নন্দরাম--একঞন জ্যোতিষী পণ্ডিত। 

গ্রন্থপদ্ধতি* নামক গ্রন্থ তাহার রচিত। 

নন্দরাম দাস - একদ্ন কবি। বর্ধ- 

মান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গি নামক গ্রামে 

কারস্থ বংশে তাহার জন্ম হর । মহা” 

ভারত রগগ্নিতা স্বিখ্যাত কাশীরাম 

দস তাহার পিতা। ননারাম মহা- 

ভারতের ভাক্ম, দ্রোগ ও কর্ণপর্কের 

পণ্ভে অনুবাদ করেন। ১০৮৫ 

শ্রীঃ অবে তিনি সিঙ্গি গ্রামের পৈতৃক- 
ভিউ। পুরে।হিতকে দান করিয়াছিলেন। 

মতান্তরে তিনি বাশীরাম দাসের ভ্রাতু- 

স্পুক্প | তিনি মহাভারতের যে সকল 

পর্ব অনুবাদ করেন তাহাদের শ্লোক 

সংখ্য। ১৫*০ এবং উহ1 ১১৬২.সনে 

রচিত। কাশীদাঁসের মহাভারতের 

প্রোণ পর্ব ও নন্দ রামের দ্রোণ পর্ব, 

এই উভয়ের ভাষাগত হতুসোদৃশ্ব 



নন্গরাম 

অনেকে মনে করেন যে নন্দরাম পৃথক 

কোনও গ্রন্থ রচনা! করেন নাই। 
পিভৃব্য কাশীরামকেই পুস্তক প্রণয়নে 

সাহায্য করেন। 

নন্গরাম মিশ্র- একজন ন্োতির্ব্িদ 
পণ্ডিত । ১৭৯৩ একে (১৮৭১ স্বরীঃ 

অব) তিনি 'যন্ত্রনীর” নামে একখান। 

গ্রন্থ রচনা করেন "শ্রীকৃষ্ণ জন্মপত্র, 

নামক গ্রন্থও তাহার রচিত। 

নন্দলাল গুহ সরকার- বন ভাষা- 
বিদ্ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট আইন ব্যবসারী। 

কলিকাতার কালীঘাটে তাহার বাঁস- 

ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বখসরকাল তিপি 

কপিকাত। হাইকোর্টে আইন .ব্যবসায় 

করিয়াছিলেন। যুক্তিপূর্ণ সওয়াল 

জবাবের জন্ত তিনি বেশ সুখ্যাতি লাভ 

করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা সংস্কৃত 
ও ইংরেজী ব্যতীত পারনীক, লাটিন ও 

গ্রীক ভাষাতে ওবুুৎপন্ন ছিলেন । কালী- 
ঘাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তিনি 

যথাক্রমে সম্পাদক ও মভাপতি ছিলেন। 

তিনি বহুকাল বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর ও 
ভারতীয় জে]াতিব্বিদ সমাজের .সভ্য 

ছিলেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৩শে শ্রাবণ 

(১৯৩৩ গ্রীঃ ৮ই আগঞ্) তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

নন্দলাল চৌধুরী -একদন কবি গান 
রচায়ত।। তিনি বাঁরভূম জিলার অন্তর্গত 

দিউড়ী গ্রামের অধিবানী এবং জাতিতে 

ব্রাহ্মণ ছিলেন। খোড়ানন্দ নামেও 
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তিনি পরিচিত ছিংলন । 

নন্দলাল ন্যায়রত্ব একজন পণ্ডিত 

ও শ্তামা সঙ্গীত রচগ্জিতা। তিনি ভট্টপল্লীর 

অধিবাদী গৌতম গো ব্রজ আল্লার ভট্টের 

সন্তান। তীাহারই জন পুত্র পণ্ডিত 

শযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় বিবিধ 
শান্সগ্রন্থের বঙ্গান্বাদ করিয়াছেন। 

তিনি শক্তি ব্যিরনক বনু গান এবং নান! 

[বয়ে অনেক কবিতা রচনা করিয়া- 

ছিলেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ 

মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। 

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন 

তান্ত্রিক গাধক। তিনি নদীয়া জিলার 

অন্তর্গত উলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 

তাহার একটী “পঞ্চমুণ্ডি আনন ছিল। 

একটা অণতি বৃহৎ ইষ্টক নির্মিত গৃহে 

[নি এই আদ্ন প্রতিষ্ঠিত করিয়।- 

|ছলেন। এই গৃহের চারি 'কোণে 

চারটি এবং হে!ম কুণ্ডে॥ নীচে পাচটা 

চগ্ডাল দেহ দণ্ডায়মান অবস্থার প্রোথিত 

ছিল। [তিশি শ্মশান হইতে লরমুণ্ড 

সংগ্রহ করিয়া ম্বগৃহে আনয়নপুর্বব ক 

এগুশিকে মন্ত্রপুত করিনা মাগাইয়! 

পাখিতেন । পরব প্রাতে নরমুগড 

গুলির মধ্যে যাহাকে স্থান ভ্রষ্ট দেখা 

যাইত তাহাকে মাখিরা অন্তগুণি 

ফেনিগা দিতেন, তিনি অতি দীর্ঘজীবা 

হইয়াছিলেন এবং ১৭০৭ থ্রী; অবে 

বর্তমান ছিলেন তাহার বংশধরের! 

উলার ব্রঙ্গচাণী বলির খ্যাত। 
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নন্দলাল বন্ু--€( ১) অনুমান ১৮৬৪ 

গ্রীঃ অব্ধে তিনি কলিকাঁত। হইতে চন্দন- 

নগরে গমন পুর্ধক তথায় বাদ করিতে 

থাকেন। 'তিন পুর্বেকার সিনিয়ার 

স্কলারমিপ পরীক্ষোত্বীর্ণ ছিলেন। চন্দন- 

নগরেরসেন্ট, মেরিস্ ইনফিটিউখন (বর্ত- 

মান ছুপ্লে কলেজ) ও হাঁনপতাল প্রতি- 

্াতায় তিনি বিশেষ সাহাধ্য করিয়া- 

ছিলেন। ফরাসী ভাষায় তাহার বিশেষ 

ব্যুৎংপত্তি ছিল। বাঙ্গাল! ভাষার তিনি 

ফরাসী বর্ণ-পরিচয় ও ফরানী ব্যাকরণ 

নামক দুইখানি বিগ্ভালয় পাঠ্য পুস্তক 

লিখিগ্লাছিলেন। কাদার বার্থের মহিত 

পরামর্শ ক্রমে তিনি বাঙ্গানা হইতে 

করাপী এবং ফরাদী হইতে বাঙ্গাণ! 

দুইখাশি অভিধান সংকলন কগিতে 

আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন দেব 

কারণে তাহার কার্য অনমাপ্ত হইয়। 

রহিয়ছে। 

নন্দলাল বন্থ--(২) কণিকাতা বাগ- 
বাজারের একজন মন্ত্রান্ত জমিদার। 

কলিকাতা কাটাপুকুরের প্রাচীন ও 

সন্ত্রাস্ত বন্থু বংশে তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতা মাধবলাল এবং পিতামহ 

জগচ্ন্দ্র ধন্মপরায়ণ বক্তি ছিলেন । 

নন্দলালের মাতুলানী নিঃসন্তান 
ছিলেন: তিনি পরলোক গমন করিলে 

নন্দলাল তাহার গয়। জিলাস্থ বিশাল 

জমিদারীর অধিকারী হন। তৎপরে 

তিনি বাঁগবাজারে এাসাদোপম এক 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক নন্দ 

বুহৎ বাটা নির্মাণ করিয়া তথায় বদতি 

করেন। দেশ হিতকর সকল অনুষ্ঠানেই 

তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ- 
দান করিতেন। তিনি কারস্থ সভার 

একজন উৎপাহী সভ্য ও মৃত্যুকাল 

পর্য্যন্ত ইহার সহিত যুক্ত থকিয়। কায়স্থ 

ননাঞ্জের কারিক। প্রকাশ এবং এই 

মমাজে র সর্বপ্রকার উন্নতিকল্পে বিশ্যে 

চেষ্ট। করিয়। গিক্ধাছেন। বাগবাজোরর 

অধিবানী সীতার।ম দে'র কন্তাতক তিনি 

বিবাহ করিরাছিলেন। তীহার পাচ 

পুত্র বিনোদবিহারী, বিপিনবিহারী, 

নস্কুবিহারী, বনবিহারী ও বটবিহারী। 

তিনি উরপ্রাণ, মিষাপাপী ও ননষ্টা- 

বান ব/ক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত 

নিষ্ঠার সহিত্ত হিন্দুর ধর্ম ক্রিয়াদি সম্পন্ন 

করিতেন। 

নন্দা__:১) গৌতম বুদ্ধের জীবতকালে 

কপিগাবস্তর খেষক নানক একজন 

ন্রাস্ত ব্যক্তির কন্তা। তিনি আলো- 
কিক রূপবতী ছিলেন বলিয়৷ অভিরূপ! 

নন্না নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন। 

চরভুত নামক এক শাকা যুবকের 
সহিত তাহার বিধাঁহ স্থির হইবার 

পরেই তাঁহার ভাঁখীপতি পরলোক 

গমন করেন। এই কারণে তাহার 

মাতা পিত৷ তাহাকে, তাহার "ইচ্ছার 

বিরুদ্ধে ভিক্ষুনী সজ্বে প্রেরণ করেন। 

বন্দার তখনও পার্থিব, সুখভেোগের 

বামনা তিরোহিত হয়নাই । তিনি 



নন্দ! 

সেইজন্ত যথাসম্ভব বুষ্ধদেবের সঙ্মুখে 
উপস্থিত ছইতেন না। বুদ্ধদেব ভাহ] 

জাশিতে পারিয়! একবার বিশেষভাবে 

তাছাকেই উপদেশ দিবার জন্য অন্থান্ 

ভিক্ষুণীগণনহ তাঁহাকে আহ্বান করেন। 

নন্দ প্রথমে নিজে না বাইয়া আর 

একজনকে প্রতিনিধিরপে প্রেরণ 
করেন । বুদ্ধদেব ইহা! জানিতে পারিয়া 
তাহাকে তিরস্কার করেন। পরে 

বুদ্ধদেব দৈহিকরূপের নশ্বরত্বা সম্বন্ধে 

উপদেশ প্রদান করিলে তিনি সম্যগ 

জ্ঞান লাভ করেন এবং উচ্চস্তরের 

সাধিক হন। থেরিগাথ| গ্রন্থে তাহার 

রচিত একটি সুমধুর গাথা আছে 
নন্দ।_-(২) একজন বৌদ্ধ সাধিক। | 

তিনি রাজ! শুদ্ধধনের অন্ততম। মহ্ষী 
মহাপ্রজাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 

অলৌকীক রূপলাবণ্যের জন্ট তিশি 
নুন্দরী নন্দ জনপন কল্যাণী” নামে 

পরিচিত ছিলেন । তাহাব ভ্রাতা নন্দ 

্রত্রশ্ন্য। গ্রহণ করিবার পর তিনিও 
পার্থিব সুথভোগে বীতরাগ হইয়। ভিক্ষুণী 

দজ্ঘে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল 

মধ্যেই অতি উচ্চন্থান অধিকার করেন। 

থেযিগাথ| নামক গ্রন্থে তাহার রচিত 
একটি মনোহর তবজ্ঞানমপ্রদায়ক গাখ। 
আছে। 

নন্দাভিরাম একজন জ্যোতিষী 
পর্ডিত'। ইই্র-দর্পণ নামক ফলিত 

জোতিষ সন্ধীক গ্রন্থ তাহারই রচিত। 

জীবনী-কোষ ১০৭২ 

লক্মীপতি “ইষ্টদর্পণ উদাহরণ, নামে এই 

গ্রন্থের এক টাক! রচন1 করিয়াছেন। 
নন্দি-_ একজন জ্যোতিষ গ্রন্থকার | 

বরাহের বুহৎ সংহিতার টীকাকার 
উৎপল ভট্ট স্বীয় গ্রন্থে তাহার বচন 
উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্ত তীহার রচিত 
গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়না। 

ভট্ট দেখ: 

নন্দিকেখর--একজন জ্যোতিষী 
পর্ডিত। গণক মণ্ডল” ও জ্যোতিষ 

গ্রহ মার” নাম কগ্রন্থ তাহার রচিত। 

নঙ্দা- আধ্যাবর্তের একজন রাজ । 

গুপ্তবংশায় ন্রপতি সমুদ্রগুপ্ত আধ্যাবর্ত। 

আক্রমণ কারর] তাহার রাজ্য ধ্বংশ 

করিয়াছিণেন। তাহার মম্বন্ধে আর 

0$ান বিবরণ জান! যার না। 

নন্দীপোত বর্ধ1-_কাঞ্চির পল্পববংশীর 
শেষ রাজা । তভিণি থ্রী; অগ্টম 

শতাব্দীর মধ্য ভাগে রাজত্ব করিতেন। 

খুব সম্তব তান চানুক্যবংশী্ন দ্বিতীয় 

বিক্রমাপিতা কর্তৃক তিনি বুদ্ধে পরাঞ্জিত 

হন। কিন্তু ক'ঞ্চীনগরী দেবস্থান ছিল 

বলিয়া! বিক্লুনাদিত্য চালুক্য উহ! ধ্বংশ 

ঝ| লুণ্ঠন করেন নাই। নন্দীপোতবর্ধ। 
দীর্ঘক।ল (কাহারও কাহারও মতে প্রায় 

পঞ্চাণ বর) রাঁজত্ব করেন। 

নন্দীবর্্। _কাঞ্চীপুরের চালুক্- 
ংশেরই এক শাখার আদি পুরুষ । 

এই শাখার চাগ্িজন মার রাজার 'নাম 

পাওয়া যায় । নন্দীবর্মী। ৭১৭---৭+৯ 
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খ্রীঃ অন্ধ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

তাহার পর দস্তীবর্ম! রাজ। হন। 

নন্দীবিজয় সূরী-একজন জৈন 
আচার্যয। ১৬৮২ ঘীঃ অর্ধ হইতে সম্রাট 

আকবরের রাজ নভায় যে সকল জৈন 

আচার্ধাগণ থাকিতেন তিনি তাহাদের 

অন্ততম ছিলেন। তিনি অষ্টাবধানী 

ছিলেন। সআাট আকবর তাহার এই- 

রূপ অত্য।শ্চর্যয ক্ষমতা দর্শনে গ্রীত 

হইগ্া তাহাকে “খশফহম? উপাধি 

গ্রদান করিয়াছিলেন । 

নবকান্ত চট্রোপাধ্যায়-_দেশকন্সা 
ও সমাজ সংঙ্গারক। ১২৫২ বঙ্গাবের 

আশ্বিন মাসে (১৮৪৫ খ্রীঃ অক্টোবর ) 

ঢাক জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্ত- 

গত পশ্চিমপাঁড়। গ্রামে তাহার জন্ম 

হয়। তীহার পিতার নাম কাশীকান্ত 
চট্টরোপাধ্যায়। তিনি টাকার একজন 

গ্রপিদ্ধ ব্যবহাঁরজীবী ছিলেল। সেই 

সময়ে ঢাকান ব্রাঙ্গধন্মের বিশেষ প্রভাব 

বিস্তৃত হইতেছিল। কাশীকান্ত সেই 

প্রভাব রোধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা 

করেন। তাহারই বিশেষ উদচ্ছোগগে 

ঢাকায় হিন্দুধন্ম রক্ষিণী সভ।, সংস্থাপিত 

হয় এবং এ সভার মুখপত্র স্বরূপ “হিন্দু 

হিতৈষিনী, নামে একটি পত্রিকাও 

প্রকাঁশিত হইতে থাকে । কাশীকান্ত 

ধর্মবিশ্বামী। নি্ষলঙ্ক চরিত্রঃ সাব্বিক- 

ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আইন 

ব্যবলায়ে তিনি সর্বদাই নির্জীকভাবে, 
১৩৫. ১৩৬ 

শভাসতসএাতহা পক শবকাস্ত 

নিজের মদ্বুদ্ধির ঘার! প্রণোদিত হইয়! 
সকল কাজ করিতেন। কখনও অপছু- 

পায়ে অর্থোপাজ্জনের চেষ্টা করিতেন 
না। তিনি সর্বদাই হ্াারপথে থাকিয়া! 
পরোপকার করিতে উৎসুক ছিলেন। 
তিনি অতিথিপরায়ণ, জনহিতকর 

কার্যে উংদাহী ও বিগ্কোৎসাহী পুরুষ 
ছিলেন । নবকান্ত চট্টোপাধ্যাক্ মহা- 
শন কাণীকান্তের মধ্যম পুত্র ছিলেন। 

পিতৃগৃহেই তাহার বাল্যশিক্ষা আরম্ত 
হয়। সাত বৎসর বয়সে কাশীকাস্ত 
শিক্ষার জন্ত তাহাকে ঢাকায় লইয় 

যান। সেইখানে ন্বকান্ত ইংরেঙ্গি 
বাংল! ও ফাঁরণী পড়িতে থাকেন। 

| কিছুকাল পরে ফারসী পড় ত্যাগ 
করিয়া, টাকাম্ম সরকারী স্কুলে ভর্তি 

হন এবং ১৮৬১ শ্রীঃ অন্দে প্রবেশিকা 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হছন। তিন বৎসর পরে 

তিনি এফএ (77175 48 ) পরীক্ষা 

দেন কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। 

কলেজ পারত্যাগ করিবার পর 

কয়েক বখপর তিনি ধানরাই, শ্রীনগর, 

ঢাকার পোগোষ্জ স্কুল প্রভৃতি লান। 

জায়গায় কাঞ করিয়া, ১৮৭৮ খ্রীঃ অকে 

ঢাকার জগন্নাথ স্কুলে শিক্ষকের পদ 

লাভ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অবে এ 

বিগ্ভালয়ের নাম পরিবর্তিত হইয়া 
জুবিলি স্কুল হয়। এ বিগ্ভালয়ে নববান্ত 

প্রায় পচিশ বৎসর কাজ করেন। নীতি- 
পরাণ সত্যবাদী, ছাত্রবৎসল সুশিক্ষক- 



মবকাস্ত 

রূপে তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 

১৮৬৫ ত্রীঃ অবে নবকান্তের পিতার 

মৃত্যু হয়। পিতার জীবিতকালেই 
তিনি ব্রাহ্ষধর্ধের প্রতি আকৃষ্ট হন। 

কাশীকান্ত পুব্রকে স্ব-ধর্মে আস্থাবাঁন 

রাখিতে নানাভাবে চেষ্ট। করেন, কিন্ত 

সে চেষ্ট। সফল হয় নাই। মৃত্যুর পূর্বে 
কাশীকাস্ত যখন বুঝিতে পারেন যে, 

নবকান্ত হয়ত ক্রাঙ্গধন্মই গ্রহণ করি- 
বেন, তখন নিজ চরম পত্রে (111) 

ব্যবস্থা করিয়া! যান যে, যদি তাহার 

প্ুত্রগণের মধো শ্থামানান্ত, নবকান্ত ও 

নিশিকান্ত ধন্্ীস্তর গ্রহণ ঝরেনঃ তবে 

তাহারা সম্পত্তির অধিকারী হইতে 

পারিবেন না। সমুদয় বিষয় অপর পুত্র 

শীতলাকান্ত লাভ করিবেন । এইভাবে 

পিতৃবিষয় হইতে চ্যুত হইবার সম্ভাবন! 
জানিয়াও নবকান্ত ব্রাহ্মপন্্ম গ্রহণ করিতে 

বিরত থাকেন নাই। পিতার মৃত্যুর 
পর নানাভাবে ব্রাঙ্ছদমাঁজের সহিত 

তাহার ঘনিষ্ঠত1 বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
এবং ১৮৬৯ গ্রীঃ অন্যের ডিসেম্বর মাসে 
(১২৭৬ বঙ্গাবের অগ্রহায়ণ ) তিনি এবং 

আরও প্রায় চল্লিশজন যুবক ঢাক৷ নগরে 

কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 

গ্রকাস্তভাবে ব্রাঙ্গসমাজে যোগদান 

করেন। 

কর্মজীবনে নবকান্ত সমাজ সংস্কার- 
: মুলক বনু কার্যে অগ্রণী ছিলেন। 
৯৮৭* শ্রী; অব্ে ঢাঁকার উন্নতগন্থী 

জীবনী-কোষ ১০৭৪ 

লোকদিগের সমবেত চেষ্টায় “ঢাক। 

শুভসাধিনী ভা+ নামে একটি গ্রতিষ্ঠান 

স্থাপিত হয়। ঢাকার ব্রাহ্মগগণই এ 

বিষয়ে বিশেষ অগ্রবন্থী ছিলেন। সুর 
পান নিবারণ, শ্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের 

আয়োজন, সুলভ পত্রিক! গ্রচারছার 

সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার 

প্রভৃতি কাধ্য এই সভার প্রধান উদ্দে্ত 
ছিল। “গুভসাঁধিনী” নামে এক পয়স! 
মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রও এ 
সভ! হইতে প্রকাশিত হইত। «বান্ধব, 

সম্পাদক রায়বাহ1 হর কালী প্রসন্ন ঘোষ 

প্রমুখ বিদ্বজ্জনগণ উহার লেখক ছিলেন। 

নবকান্ত গ্রথমাবধি এ সভার কাঁ্যয।- 

বলীর সছিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
এবং উহার উন্নতির জন্য যথাগাধ্য 

পরিশ্রম করিতেন। শুভনাধিনী সভা 

স্থাপিত হইবার প্রায় ছুই বৎসর পরে 

ঢাক নগরীতে “বাল্যবিবাহ নিবারণী 

সভ।” নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 

হয় এবং গ্র সভার পক্ষ হইতে ১২৮০ 

বঙ্গাকের বৈশাখ মান হইতে “মহাপাপ 

বাল্যবিবাহ* নামে একটি মাসিক 

পত্রিক। প্রকাশিত হইতে থাকে । 

নবকাণ্ত উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত 

হন। প্রতি মাসেই প্বালাবিবাহ 

নিবারণী সভার” অধিবেশন হইত এবং 

পত্রিকাথানিও প্রায় ছুই বতমরকাল 

চণিয়াছিল। কোনও এক বিশেষ 

সামাজিক সংঙ্কাবের পক্ষাবঙ্ম্বী এই 



১০৭৫ 

শ্রেণীর কোনও পত্রিক! পুর্বে আর 

প্রকাশিত হয় নাই। এ পাত্ক! 
প্রকাশের ফলে দেশে /এক বিশেষ 
আন্দোলন উপস্থিত হয়)” স্মদূর গুজ- 

রাট প্রদেশের আহম্মপাবাদ নগরের 

“বান্য-বিবাহ নিবারণী ভা” এ পত্র 

কার বিশেষ গ্রশংম! করিয়া মহানুতু।ত 

জ্ঞাপন করেন। সুদুর ইংলগ্ড হইতে 

ভারতহিতৈষী.ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা 
সহানুভূতি জ্ঞাপন ও সাহায্য দন 

করিতে থাকেন। 

কলিকাতার বাদ্ষনম'জের উৎ- 

সাহী কন্মী উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 

প্রতিষ্ঠিত «বামাবোধিনী” সভার অন্ধু- 

করণে ১৮৭০ ত্ীঃ অবে (শ্রাবণ ১২৭৭ 

বঙ্গাব) নবকান্তবাবু ও প্রাণকুমার 

দাসের মিণিত চেষ্ট!য় ঢাকা নগরীতে 

“অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা দভ।” স্থাপিত হয়। 

নবকান্ত উক্ত সভার প্রথম সম্পাদক 

হন। এ সভার উন্নতির জন্য নানাস্থান 

হইতে দান সংগ্রহ করিয়া, ছাত্রীর্দিগকে 

পুরস্কার দেওয়া হইত। এ সভার 
কার্ধ্য বিশেষ সন্তোষজনক ভাবে চলিতে 

থাকায়, স্রকার পক্ষ হইতে বার্ষিক 

দেড়শত টাকা সাহায্য প্রদান করার 

ব্যবস্থা হয়। প্রায় তের বনরকাল এ 

সভার কাধ্য সুচারুরূপে চলিয়াছিল। 
পূর্বোক্ত শুভসাধিনী সভার পরি- 

চাঁলনাধীনে ঢাকার খ্যাতলাম। অভয়চন্্র 

দাস মহাশয়ের বাদতবলে একটি প্রাথ- 

ভারতীয়-এভিহাসিক নবকাস্ত 

মিক বালিক। বিদ্যালয় স্থাপিত হুয়। 

পরে উহ্বার নাম হয় “ঢাক! যুবতী 

বিদ্ভ।লয়” (1)8909, 40016 [7010819 

9৫1001) তখন নবকাস্ত বাঁবু কিছু- 

কালের অন্ত উদ্ধার সম্পাদক হন। 
অ।রও কিছুকাল পরে উহা! আননাচন্্ 
দান প্রতিষ্ঠিত বালিক। বিস্তাঙগ্নের 

সহিত মিলিত হইর। বর্তমান ইডেন 
ফিমেল (7090 7797919 ) স্কুল নামে 

অভিহিত হয়। প্রথম কয়েক বৎমর 
নবকান্ত উহার সহযোগী সম্প।দক, 

এবং দীর্ঘকাল উহার পরিচালক সভার 
সদন্ত ছিলেন। 

নারীগাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের 
চেষ্টা কর! ভিন্ন আরও নানাভাবে নব. 
কান্ত তাহাদের উপকার করিবার চেষ্টা 
করিতেন! অমহায়! কুলীন কন্তঠগণকে 
সামাজিক উৎপীড়নের হাত হইতে 
উদ্ধার করা ও সুপাত্রে তাহাদের 
বিবাহ দেওয়া, পুনধিবাহে মম্মতা বাল- 
বিধবাদের বিবাহ দেওয়া, আত্মীয় 
স্বজনদের অত্যাচার অথব!| সামাপ্িক 
উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার কিয়া অনহায়া 
বিধবাদিগের সুশিক্ষা প্রদানদ্বার সংপথে 
থাকিবার ব্যবস্থা কর! গ্রভীতি বনু 

বিধ সৎকানে তিনি পরম উৎসাহী 
ছিলেন। এই সকল কার্ধে। তাহাকে 
প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত এবং. 
অধিকাংশস্থলে নিজের বছ অর্থবায় 
করিতে হইত। কলিকাতার ঈশ্বর 



নবকাস্ত 

বিভ্ভাসাগর, ছুর্গামোহন দন, দ্বারক1- 

পাথ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রভৃঠিরন্তায়ঢাকার় 

ন্বকাস্ত বাবু এই সকল কার্ধ্যে প্রধান 
উদ্ভোগী ছিলেন! উক্ত .মহোদয়- 
গণের মধ্যে ঈশ্বরচন্্র বিদ্ভাসাগর ভিন্ন 
অপর সকলেই প্রকাশ্তভাবে ব্রাঙ্গদমাজ 
ভুক্ত ছিলেন। (দুর্গীমোহন দাস ও 

দ্বারকানাঁথ গঙ্গোপাধ্যায় দ্রব্য )। 
দেশে মগ্তপান নিবারণ কলে তাহার 

বিশেষ চেষ্ট। ছিল। মগ্পাঁনের বিরুদ্ধে 

দেশের লোককে উদ্ধদ্ধ করিবার জন্ট 

তিনি “ম্ুরাবিষ নামে পুস্তিক1 প্রচার 

করেন। | 

বাবু গোবিন্দপ্রদাদ রায় যখন “ঢাকা 

প্রকাঁশ” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 

তখন হইতে দশ বসরেরও অধিককাল 

ঢাক? প্রকাশে বু বিষয়ে তাহার 

হ্চিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । 

ব্র্গাননা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংল্ডে 

অবস্থানকালে যে নকল বক্তৃত। প্রদান 

করিক্নাছিলেন, নবকান্ত ঢাঁক। প্রকাশে 

তাহার অনেকগুলির অনুবাদ প্রকাশ 
 করেন। কিছুকাল তিনি ঢাকার প্রিদ্ধ 
ই? (05৩ 70586) পত্রিকা পরি- 
চালনা করেন । 

কলিকাতার ভারত মভা"র অনু" 

করণে বাঙ্গাল দেশের নানাস্থানে রাজ- 

নীতি আন্দোলনের অন্ত সভ। স্থাপিত 

হয়| (লুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্য।য় 

দেখ )। ঢাকাতে এউন্প পিপল্প 

জীবনী-কোব ১০৭৩ 

য্যাফোপিয়েশন (1179 780101618 £৪৪০- 

0190 ) প্রতিষ্ঠিত হয়। নবকান্ত 

ও তাহার অনুজ শীতলাকাস্ত গ্রথমাবধি 
উহার কার্ধ্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 

যুক্ত ছিলেন। ছাত্রদিগকে লীতিশিক্ষা 

দ[নের জন্য তিনিই প্রধানতঃ উদ্ভোগী 

হইয়৷ এক রবিনাসরীয্প নীতি বিস্ালগ্ 

স্থাপন করেন। ঢাকার জগন্নাথ স্কুল 
ভবনে উহার কার্য হইত। ঢাকার 

খ্য/(তনাম। আদর্শ চরিত্র শিক্ষক রজনী- 

কান্ত ঘোষ, জগৰদ্ধু লাহা প্রভৃতি উহার 

সহিত সংশ্লি্ ছিলেন ।' দীর্ঘকাল এ 

নীতি বিগ্ালয় নুপরিচালিত হইন্ 

ঢাকার বালক বালিকাদের নৈতিক 

জীবনের উন্নতি সাধনে বিশেষ সাহায্য 

করিয়াছিল। নিজ গ্রাম পশ্চিমপড়াতে 

তিনি একটি প্রাথমিক বিগ্ালয় স্থাপন 

করিয়! কিছুকাঁল নিঞ্জ ব্যয়ে উহ! পরি- 

চালনা করেন । রাপ্ন মাহেব দীননাথ 

সেন, হুর্থাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 

চেষ্টায় ঢাকার গেগ্েরিয়া পল্লীতে যে 

বাঙ্গাল! বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তিনি 

দীর্ঘকাল উহার সম্পাদক ছিলেন । 

ব্রাঙ্গ সমাজে যোগদান করিয়া 

তিনি আন্তরিক বিশ্বাস ও নিষ্ঠার মহিত 

জীবনে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ রক্ষা করির়। 

চলিতেন। ত্রাঙ্গধঙ্দ প্রচারে ও ব্রাহ্ম 

সমাজ সংস্যষ্ট সমুদক্ধ কাজে তাহার 

অদম্য উত্সাহ ছিল। ধর্মমতের 

আদর্শকে রক্ষা কর। তিনি জীবন রক্ষার 
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চেষ্টার স্তায় গুরুতর বলিয়া মনে করি- 

তেন। এই কারণে, ব্রহ্মানন্দ কেশব- 

চন্দ্রের কন্তার সহিত কুচবিহারের মহা- 

রাজার বিবাহ সম্বন্ধ লইয়। ব্রাঙ্ষ-নমীজে 

যখন ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। 

তখল তিনি নিজমত ও বিশ্বাস অনুযায়ী 

নানাপ্রকারে তীব্রভাবে কেখবচন্ত্রের এ 

কার্যের প্রতিবাদ করেন। 

নবকান্ত বিবিধ জনহিতকর কাজে 

যুক্ত থাবিয়াও জ্ঞানান্বেষণে বিরত 

থাকিতেন না। তাহার নিজের গ্রন্থ 

গ্রহের মধ্যে জীবন চরিত, :ইতিহাস 

ধন্মনীতি, সমাজনীতি গ্রভৃতি নান! 
বিষয়ের বন মূল্যবান গ্রন্থ ছিল। তৎ- 

কালীন প্রায় সমুদয় সাময়িক পত্রিকার 

তিনি গ্রাহক ছিলেন। তিনি নিজে 

সঙ্গীত মুক্তাবলী নামে বাংল! পাঁর- 

মার্থক সঙ্গীতের. একথানি সুবৃহৎ 

ংগ্রহ পুস্তক তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। 

প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচগ়িতাগণের নাম ও 

পরিচয়সহ ভারতের পৌরাণিক, এঁতি- 

হাগিক, সামাজিক ও জাতীয় সঙ্গীত, 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম সঙ্গীত এবং 

অন্তান্ত নান! বিষয়ের সঙ্গীতের এইরূপ 

সংগ্রহ পুস্তক এদেশে তৎপুর্বে আর 
গ্রকাশিত হয় নাই। তত্তিন্ন তিনি 

আরও প্রায় সতের আঠারখান৷ ক্ষুদ্র 

বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাদের 

মধ্যে বিদ্তালয় পাঠ্য পুস্তকও অনেক 

প্রকার ছিনল। পুস্তকগুজির মধ্যে 

ভারতীয়-এতিহাসিক নবকিশোরী:' 

মহাত্মা রামমোহন রায়ের ইংরেকি'ও 
বাঙ্গাল জীবনী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিভভা- 
সাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ; ডাঃ 

নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 

সংক্ষিপ্ত জীবনী, সঙ্গীত রসমঞ্জরী, সরল 

গৃহ চিকিৎস! গ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

নবকান্ত একবার কিছুকলের জন্ত 

ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছিলেন। তদানী- 

স্তনকালে উচ্চবর্ণের সন্ত্রস্ত পরিবারের 

ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বৈশ্তবুত্তি অবলম্বন 

করিতেন না। ব্যবসাবা।'ণজা বিষয়ে 

সাধারণের ভ্রান্ত ধারণ! দূর কর! এবং 

সততা রক্ষাই ব্যবদায়ের মূলমন্ত্র ইহ! 

প্রমাণ করাই তাহার এর কার্ধ্যে ব্রতী 

হওয়ার প্রধান উদ্দেগ্ত ছিল। ছ্ঃখের 

বিষন্ন তাহার শ্লায় আদর্শবাদীর পক্ষে 

ব্যবনায় পরিচালন! সম্ভব হয় নাই। 

খণগ্রন্ত হইয়! তিনি ব্যবসার তুপিয়। 
দিতে বাধ্য হন। 

বিবিধ সৎকন্মান্ু়াগী এই জন- 

হিতব্রতী ১৯০৪ ত্বীং অব্ের সেপেম্বর 

মাসে (১৩১১ বঙ্গাবের জাশ্বিন) ৫৯ 

বংনর বয়সে ঢাক! নগরে পরলোক, 

গমন করেন। 

নবকিশোরী, রাণী__সাতে।ড়ের' রাজা 
অবনীনাথের কন্তা ও ভাছুড়িয়ার রাজা 

গণেশের পুত্রবধূ । গণেশের পুত্র 
যছুনারাপণের সহিত তাহার বিবাহ 

হয়। যছু আজম শাহের কন্তা আশম।ন 

তারাকে বিবাহ করিয়া! মুসলমান হন 



মবকৃক 

এবং 'জালালটদ্দিন দাম গ্রহণ করেন। 
তরববি' হুর মাতা রাণী ত্রিপুরা 
নবধিশোরীর গর্ভজাত যছুর পুত্র অনুপ- 
ঝারাযকে লইয়! সাতগড়ায় যাইয় 

বাদ করিতে থাকেন। সেইখানে 

অনুপনারায়ণ যছুর কুশপুত্তলিকা দাহ 

করিয়! গ্রারশ্চিতত করেন এবং রাণী 

নবকিশোরী তদবধি বৈধব্যবেশ ধারণ 

করেন। অনুপনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত 

হইলে, তাহার যথারীতি অভিযেক ক্রিয়। 

ও বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাহার পর হইতে 

র।ণী নবকিশোরী সধবার চিহ্ৃজ্ঞাপক 

অলঙ্কারগুলি যদ্ুর রাণীর নিকট পাঠাইয়া 

দিয়া, কঠোরতর ব্রত উপবাপাদিতে 

রত হন। অনুপনারায়ণের বিবাহের 

চারি বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হয়। 

নবকৃষ্ণ ঘোৰ -কলিকাতার পাথুরিয়। 

ঘাট! অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কায়স্থ ঘোষ 

বংশে ১৮৭৩ খ্রীঃ অবে' তাহার জন্ম হয়। 

ইংরেজি ভাধায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়! 
তাহার খ]াতি ছিল। ১৮৭৫ খ্রীঃ অবে 

ইংলগ্ডের যুবরাজের ভারতাঁগমন উপ- 
লক্ষে তিনি এক কবিতা (16 0৫9 

1) ড/9100199 00 72201000 4১1196:6 ) 

রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও পুরস্কার 

বাড করেন। তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় 

“জ্যোতিষ প্রকাশ+ নামে প্রথম জ্যোতিষ 

গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সামান্ত কেরাণীর 

পদ হইতে তিনি বাঙ্গালা সরকারের 
হিনাব বিভাগে উচ্চ পদ লাভ করেন। 

জীবনী*কোষ ১০৭৯৮ 

নবকৃষ্খ দেব মহা রাজ। বাহাদুর-- 
কলিকাতার শোভাবাক্স(রের রাজ- 

বংশের প্রতিষ্ঠাতা ।: ১১৩৯ বঙ্গাবে 
(১৭৩২ খ্রীঃ অব) কলিকাতার গোবিন্দ- 

পুরে (বর্তমান ফোর্ট উইগিয়ম) মৌলিক 
কাযস্থবংখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

তাঁহার পিতার নাম রামচরণ দেব। 

তাহাদের অতি আদি পুরুষ শ্হরি দেব 

মুরশিদাবাদের অন্তর্গত কাণসোনা 

গ্রামে বাস করিতেন | নদীয়। 

জিলার মুড়ীগাছার মজুমর্রগণও এই 

ংশ সম্তৃত। নবকৃষ্ণের প্রপিতামহ 

রুঝ্মিণীকান্ত মজুমদার মুরশিদাবাদের 

তদানীন্তন ন্নাঁব কর্তৃক সুড়াগাছার 

নাবালক জমিদার ৫কেশবরাম রায় 

চৌধুরীর জমিদারীর তত্বাবধারক নিধুক্ত 
হন এবং নবাব তী্াাকে ব্যবহর্ত। (রাজ- 

কর্মচ।রী) উপাধি প্রদান করেন। 

সেই সময় হইতে এই বংণ ব্যবহস্তা। 

নামে অভিহিত ভ্য়। রুক্নিনীকাপ্ত 

এই পরগণারই পঞ্চ গ্রামে বাদ কণি- 
তেন। 

রুক্সিণীকান্ত পরলোক গমন করিণে 

তৎপুত্র রাশেশ্বর পিতৃপদে নিধুক্ত হন । 

কিন্ত রামেশ্বর কেশপরামেব খিরগ 

জাজন হুইয়?, কেশবরাম কর্তৃক কার।- 

রুদ্ধ হছন। রামেশ্বরের পুত্র রাঁমচরণ 

(নবকৃষ্ণের পিতা) মুড়াগাছা পরগণার 

রাজন আরও বৃদ্ধি করিয়। দিবার প্রতি- 

শ্রুতিতে নবাব কর্তৃক উক্ত পরগণার 
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উদেদার পিষুক্ত হন এবং এই স্থুধোগে 

পিতৃবৈরী কেশবরামকে কারারু্ধ 
করিয়া পিতাকে কারামুক্ক করেন। 

তৎ্পরে রামচরণ মুড়াগাছ। পরিত্যাগ 

পূর্বক গোবিন্দপুরে আপি বাসস্থান 
নির্মাণ করেন। ইহার পর রামচরণ 

নবাবের নিকট কর্ম প্রার্থী হইলে নবাব 

তাহাকে হিঞ্জলী, তমলুক প্রভৃতি 
কয়েকটা স্থানের নিমক মহলের কর 

সংগ্রাহক নিধুক্ত করেন। সেই সময়ে 

এদেশে বগাঁদের উপদ্রব আরম্ভ হয়। 
তখন আরকটের নবাবের ভ্রাত্তা মনি- 

রুদ্দিন খাকে কটকের ম্থবেদার ও 

রামচরণকে কটকের দেওয়ান নিযুক্ত 

করিয়া উভষকে বর্গার অত্যাচার দমন 

করিবার জন্ত প্রেরণ করেন । €মদিনী- 

পুর হইতে কটকে যাওয়ার পথে পিগারী 

দন্যকততৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা উভ- 

যেই ।নহত হন। রামচরণের মৃত্যুর পর 

তাহার বিধবা স্ত্রী তিনটি পুত্র পাঁচটি কণ্ঠ) 

নিয় অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতে” 

ছিলেন। এ সময় তাহাদের গোবিন্দ- 

পুরের বাটা গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত হইলে 

তান হুতান্্টীর অন্তর্গত শোভাবাজারে 

আপিয়া বাস করিতে থাকেন । তিনি 
এইরূপ কষ্টে দিনাতিপাত করিয়াও 

পুত্রিগের (রামনুন্দর, মাণকচন্ত্র ও 

নবকৃষ্ণ ) রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা 

করিয়াছিলেন। 

নবকৃঞ্ জননীর একান্তিক চেষ্টায় 

ভারতীয়-এতিছাসিক লমবন্ধা 

ও স্বীয় মেধাশক্তির বলে অয়. সময়ের 
মধ্যেই ফারসী ভাবার সুপ্ডিত হন:। 

এতঘ্যতীত বাঙলা, উর্দ,$:আরবী: এবং 
ইংরেঞী ভাষাও শিক্ষা করেন। যোল 

বতনর বয়সের সময়. হইতে তাহার 

বুদ্ধিমন্তা, অধ্যবসার, শিষ্টাচার প্রভৃতি 

গুণের বিকাণ হইতে থাকে। সেই 

সময় কলিকাতা র প্রসিদ্ধ ধনী নকুধরের 

সহায়তায় নবরৃষ্ণ ইংরেজদিগের সহিত 
পরিচিত হন। 

১৭৫০ খ্রীঃ অবে ওয়ারেন হেষ্টিংস 

ফারপী ভাব! শিক্ষা! করিবার জন্ত নব" 

কৃষ্ণকে তাহার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। 
হেষ্টিংস ও নবকৃষ্চ সমবয়সী হওয়ায় 

তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত! 

জন্মে। ১৭৫৩ খ্রীঃ অবে ইষ্ট ইগ্ডিয়। 

কোম্প।পীকর্তৃক ওয়ারেন হেষ্রিংস মুরশি- 

দাবাদের কুঠীত্তে বদলী হন এবং নব- 

কৃষও তাহার সঙ্গে সেইখানে গমন 

করেন। 

১৭৫৬ খ্রীঃ অন্দের এপ্রিল মাসে 

সুপ্রদিদ্ধ নবাব আলিবর্দি খার মৃত্যু 

হইলে তদীয় দৌহিত্র ও একমান্র উত্তরা- 
ধিকারী দিরাজউদ্দৌল! বাংলার দিংহা- 
সনে আরোহণ করেন। পিরাজউদ্দৌণ। 
অপরিণামদর্শী ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ 
ব্যক্তি ছিলেন। নান! কারণে ইংরেজ- 

দিগের সহিতও তাহার বিবাদ উপ- 
স্থিত হয়। তিনি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধ যাত্রা! করিয়া প্রথমে কাশিম- 



' গর 

বাজারস্থ কুচী লুন করেন এবং ওয়া- 

রেন হেগ্িংদ ও অন্তান্ত ইংরেজদিগকে 

কারারুদ্ধ করেন। নবকৃষ্ষ বিপদ 

দেখিয়া! এই সময় কলিকাত। চলিয়। 

আসেন? কিন্তু কলিকাতা আপিয়াও 

তিনি অধিক দিন কর্মহীন অবস্থায় 

ছিলেন না। নবাব কাশিমবাজারের 

কৃঠী লুঠন করিয়া সৈন্তসহ ক্রমে কলি- 
কাতা অভিমুখে আদিতেছেন শুনিয়! 

কলিকাতাস্থ ইংরেজগণ ভয়ে অস্থির 

হুইয়! পড়েন। এমন সদয় মিরাজের 

'্রত্যাচারে উৎগীড়িত হইয়। মহারাজ। 

রাঞ্জবন্পভ প্রভৃতি নবানের প্রধান প্রধান 

কর্মচারীগণ ইংরেক্দিগকে সাহায্য 

করিবেন বলিয়া একজন বিশ্বস্ত হিন্দু 

কর্মচারীর দ্বারা ডক সাঁহেবের নিকট 

এক পত্র প্রেরণ করেন, পত্রে এই 

কথাও লিখ! ছিল যে, পত্রথনি কোন 

বিশ্বস্ত হিন্দুর দ্বারা পাঠ করাইয়া 

তাহার দ্বারাই যেন উত্তর লেখান হয়। 

সেই সময় তোজাউদ্দিন খ ইষ্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর মুন্দী ছিলেন, কিন্তু তাহাকে 

'বিশ্বান কর! অনুচিত বিবেচনার ডক 
সাহেব পুর্ব পাঁরচিত নবকৃষঞ্চকে আহ্বান 

করিয়। তাহার উপর এই কাধ্যের 

ভার জর্পণ করেন। নবকৃষ্ণ এই কার্ধ্য 

সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়] বিশেষ বুদ্ধি- 
মত্তার পরিচয় প্রদান করেন। ডেক 

সাঁহেব তাহার এই কাধ্যে সন্ত হইয়া 
তাহাকে পুরুস্কত করেন এবং তোজ।- 

জীবনী"কোব ১০৮৫ 

উদ্দিনের স্থলে তাহাকে মুন্সীপদে নিধুক্ত, 

করেন। এজন্ত রাজ! উপাধি প্রাপ্ত 

হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত সর্বসাধারণে তিনি 
“নবু মুন্সী” নামে অভিহিত হইতেন। 

মুন্সীর পদে নিযুক্ত হইয়া নবকৃঙ্ঃ 
এইব্ধপ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন 

যে, মুন্দী দপ্তুরের কার্য ভিন্ন ক্লাইব 
তাহাকে কোনও কোনও সময় দৌত্য 

কাধ্যে নিযুক্ত করিতেন । ১৭৫৭ খ্রীঃ 

অন্ধের ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীক্পবার 

কলিকাত্য আক্রমণ করিবার মানসে 

ননাবৰ পিরাঁজউন্মৌলা যখন হাঁলসী 

বাগানে উমীচটাদের উদ্ভানে শিবির 

সংস্থাপন করেন, তখন নবকৃষ্ণ উপ- 
ঢৌকনমহ সন্ধি প্রার্থনার দৃতরূপে 
তাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

ন্ুচতুর নবকৃঞ্ণ প্রত্যা বর্তনপুর্বক নবা7 

শিবিরের যে বিস্তৃত গুপ্ত সংবাদ দিলেন। 

তাহাতেই মাঁহলী হইয়া ক্লাইন পরদিবস 

গ্রতাষে দিরাঁজউদ্দে'লাকে আক্রমণ 
করেন। ক্লাইবের বীরত্ব দর্শনে ভীত 

হইয়া, নবাব তখন তাহার সহিত মন্ধি 

স্থাগন করেন। স্ধি স্থাপিত হইল 

বটে কিন্ত নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে 

সভ্ভাব স্থাপিত হইল না । ইংরেজদের 

প্রতি বিরূপভাবের জন্ত ধাহারা এক- 

বার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়। 

অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাধারা পুন- 

রায় তাঁহাকে সিংহাপনচ্ুত করিবার 
সন্কলল করিলেন । জগংশেঠ, মীরজাফর 



১০৮১ 

উমিঠাদ ও খোঞ্জাওয়াঁজিদ প্রভৃতি 

ক্লাইবের পক্ষ মমর্থন করিয়া তাহাকে 

সৈম্তসহ মুরশিদাবাদে আগমন করিবার 

জন্য এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তৎ- 

পরে দ্ুই মাল ধরিয়! এই ষড়যন্ত্র চলিয়া! 

ছিল। নবকৃষ্ণ মেই সমর মুন্সী পদে 

ধাকিয়! ক্লাইবের পক্ষের সমস্ত লেখ। 
পড়| সম্পন্ন করিতেন । পলাশীর যুদ্ধের 

পর, মীরজাফর সিংহাগনে প্রতিষ্ঠিত 

হইলে, তিনজন ইংরেজ টননিক কর 

চারী এবং দেওয়ান রাম্টাদদ রা ও 

মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব ইংরেজদিখের গ্রাতি- 

নিধিস্বরূপ ধনাগার তত্ববধান করিতে 

গমন করেন। উহাতে মাত্র ছুই কোটা 
টাকা ছিল। এই টাক। ক্লাইব প্রভৃতি 

বিভাগ করিয়া লন। কিন্তু উহ! ব্যতীত 

অন্তঃপুরে নবাবের আয় একটি গুণ 

ধনাগার ছিল, এ ধনাগারে প্রায় আট 

কোটা টাকা মূলোর ন্বর্ণণ রৌপ্য এবং 
রত্ব গুপ্তভাবে রফিত ছিল । এই বিন্ত 

মীরজাফর, আমীরবেগ খঁ।, রামটাদ ও 

নবকৃষ্চ বণ্টন করিয়া লইরাঁছলেন 

বলিয়! কথিত হয়। এইপ্রুপে নবকৃষ্ণ 
এককালীন বনু অর্থ প্রাপ্ত হন। 

ক্।ইবের সহিত নবাবের প্রধান সেলা- 
পতি মীরজাঁফরের সম্মিলন নবকৃষ্ঃ 

দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল। উভয়ের 

মধ্যে দেওয়ানী সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার 

পত্র লিখিত হইন্নাছিল, নবকৃষ্ণ তাহার 

মধ্যেও ছিলেন। 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক লব কক 

মীরজাফর সুবেদার হইলেন, বটে 
কিন্ত তিনি এইরূপ গুরুতর কাধ্যের 

অযোগ্য ছিলেন । কয়েক বৎসর অত্যন্ত 

পরিএমের ফলে ক্লাইব্র স্বাস্থ্য ভঙ্গ 

হওয়ায়, তিনি বিশ্রামের অন্ত ১৭৬০ 

খ্রীঃ অবে ফেব্রুয়ায়ী মাসে স্বদেশে গমন 

করেন। কলিকাতা কাউন্সিলেয় সভ্য 

ভান্লীটাট (গা ড80916651৮ ) 
সাহেব তাহার স্থলে কোম্পানীর শাসন" 

কর্তা নিধুক্ত হন। কিন্তু ভান্ল্টটার্ট 
সাহেব ক্লাইবের ন্যাপ তেজন্বী ও যোগ্য 

বাক্তি ছিলেন না। সই সময় মীর- 

জাফরের অবিবেচনা ও অবিমুষ্তকা রিতা 

দোষে এবং কোম্পানীর কর্মচাদীদের 
স্বেচ্ছাচারিতার সমগ্র দেশে ভয়ানক 

অরাজ কতার স্থষ্টি হয়। এই গোলযোগের 

নিবারণ কল্পে ভান্দীটাট এবং হেষ্টিংদ 
সাহেব সসৈন্যে মুরশিদাবাদে গমন 

করেন এবং মীরজাফরকে সিংহাসনচাত 

করির| ত!হার সুযোগ্য জাম!তা মীর- 
ক!খিমকে বঙ্গের সিংহামনে প্রতিষ্ঠিত 

করেন। 

১৭৬৩ শ্রী; অবে শুল্ক ব্যাপারে ও 

অন্ান্ত কারণে ইংরেজদিগের সহিত 

মীরকাশিমের সংগ্রাম আরম্ভ হয় । 

মেজর এডাঁমন ( 11910 11002098 

40509) মেনাপতি নিযুক্ত হইয়া 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্র। করেন এবং 

তাহাকে কাটোয়ার পিকট যুদ্ধে পরাধ্ঠ 

করেন। সেই সময় নবকৃষ্খ এডামসের 



নবকৃঝ। 

সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ সমাপ্তির 

পর মেজর এডামস অন্ুস্থ হইয়া পড়িলে 

নবরুষ্ণের উপর তাহার তত্বাবধাঁন ও 

কলিকাতায় প্রত্যানয়নের ভার অর্পিত 

হয়। ইহীর কিছুকাল পরে (মে, 
১৭৬৫ খ্রীঃ) ক্লাইব পুনরায় বাঙ্গালা 

খননকর্ত। এবং প্রধান সেনাপতি 

নিযুক্ত হক! কলিকাত। আপি উপ. 
স্থিত হইলেন। পরবর্তী জুন মাসে 

ক্লাইব যখন এলাহাবাদে গমন করেন, 

নবকৃষ্ণও তঁ'হার সহিত গমন করিয়া- 

ছিলেন। দিলীর বাদশাহ শ/হ আলম 

এবং অযোধ্যার নবাব নুজা-উদ্ দীনের 

সহিত ক্লাইবের যে সন্ধি হইয়াছিল, 

তাহাতে নবকৃষ্ণ দৌত্য কার্ষ্যে. নিযুক্ত 

ছিলেন এবং সন্ধিপত্রের মুদাখিদ। 

করিয়াছিলেন । 

ক্লাইব নৰর্কষ্জের উপর বার।ণ'ণী সম্বন্ধে 

, কাশীরাক্জ বলবস্ত সিংহের সহিত ও 
বিহার সম্বন্ধে মহারাজ দিতাঁব রায়ের 

সহিত বন্দোবস্ত করিবার যে ভার 

প্রদান করেন তাহাও তিনি অতিশয় 

নিপুণতার লহিত সম্পন্ন করেন। এই 

সকল ছুক্ষর কার্য তাহার দ্বার। সুসম্পন্ন 

হওয়ায় ক্লাইব তাহার প্রতি অতিশয় 
সন্তুষ্ট হইয়া! ১৭৬৫ খ্রীঃ অব দিলীর 

সমতা শাহ আলমের নিকট হইতে 

তাহাকে “রাজ বাহাঁছুর” ও মনসবপ।চ 

হাঁজারী উপাধি ও সেই সঙ্গে তিন 
হাজার অশ্বারোহী, ঝালরদাঁর পা্ধী ও 

জীবনী-কোষ ১০৮২ 

নাকাড়। রাখিবার অধিক।র 'মানাইয়। 
দেন। পর বংসর ১৭৬৬ খ্রীঃ "সবে 

“মহারাজা বাঁহাহুর .ও ধষ্ঠ হাজারী 
উপাধি এবং চার হাজার অশ্বারোহী 

রাখিবার অধিকার আনয়ন কির 
দেন। ক্লাইব তাহাকে কোম্পানীর 
বাংলা, বিহার ও উৎকলের দেওয়ানির 

রাজনৈতিক মুত্নুদ্দির সম্মানিত পদে 
নিযুক্ত করেন। “মহারাজ বাহাদুর, 
উপাধির নন্দ ও খেলাত প্রদান উপ- 

লক্ষে ক্লাইব কলিকাতায় যে দরবার 

করেন তাহাতে কলিকাতার সমস্ত 

ইংরেজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্লাইব 

কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপ মহারাজা 

নবকৃষ্ণকে ফারমীভাষায় খোদিত একটী 

স্বর্ণপদক, মুল্যবান পরিচ্ছদ, তরবারি 

চম্মফলক এবং মুত্তাদি বহু মুল্য রত্ব 

প্রদান করেন। দরবার সমাপ্ত হইলে 

ক্লাইব তাহাকে সুসজ্জিত হম্তীর উপর 

রোৌপা হাওদায় আরোহণ করাইয়া 

দেন। তিনি মহাসমারোহে গৃহে 

প্রত্যাবৃত্ত হইলে বহু »ংখ্যক অশ্বারোহী 
এবং পদাতিক সৈগ্ঠ, তুর্যাগীৰ আশ।- 

বরদার প্রভৃতি গজান্ুগামী হইয়াছিল। 
মহারাজ নবকৃষ্ণ নিম্নগিখিত কার্ধয- 

গুণির অধ্যক্ষ ছিলেন-(১) মুন্দীদপ্তর 
অর্থাৎ ফারমী ভাষ! বিভাগের সেক্রে- 
টারীর অফিন (২) আর্জবেগা দপ্তর 
অর্থাৎ যেখানে আবেদন সকণ গৃহীত 
হইত (৩) জাতিমলা কাছারী অর্থাৎ 



১০৮৩ 

যেখানে জাতি ঘটিত অভিযোগের 

বিচার হইত (৪) খাঙজজনাখানা অর্থাৎ 
যেখানে কোম্পানীর টাক। রক্ষিত হইত 
(৫) মাল আনানত মর্ধাং চবিবশ পর- 

গণার রাজন্ব সম্বন্ধীর বিচারালয় (৬) 

তহশীল দণ্ডর অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার 

কালেক্টারীর অফিস। রাজবাড়ীতে 

বসিয়াই তিনি সমুদয় কার্য দেখিতেন। 

নবকৃষ্ণের ধন মান এবং পদবুদ্ধি 

দেখিয়৷ অনেকেই তাহার প্রতি ঈর্ষা- 

ন্বিত হন এাং মহারাজ! নন্দকুমার, 

গিউবাহাছর এবং সেই সময়ের মেয়ার 

আদালতের ভূতপুর্র্ব কাধ্যাধ্যক্ষ (অল্ডার 

মান) উইলিয়ম বোল্ট সাহেবের 

কুমন্ত্রণায় রাঁমনাথ দাস, র'মগোনার 

ঘোষ প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে ১৭৬৭ খীঃ 

অব্দে উৎকোচ গ্রহণ, বলপুর্বক অর্থ- 

সংগ্রহ এবং তাঁহাদের পরিবারের প্রতি 

বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে অিযে!গ আনয়ন 

করেন। এই সকল গুরুতর অভিযোগের 

বিচারের জন্ত একটা বিশেষ বিচারক' 
গোষ্ঠি (56190 000101669 ) গঠিত 

₹য় এবং তদানীন্তন নাগরিক জমিদার 

( মাঞিষ্ট্রেট ) চারলস্ ফ্রমার সাহেবের 

উপর ইহার তদস্তের ভার অর্পণ কর! 

হয়। ফ্লুয়ার সাহেব অনুসন্ধান করিয়! 

সমুদয় অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং 

তাহাকে অপদস্ত করিবার জন্ত ইহ! 

অভিযোগকারীদের একটী ষড়যন্ত্র বলিয়। 

মন্তব্য করেন। . মার সাহেবের 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক নবকৃ 

নির্দেশে অভিযোগকারীর। মিথ্যা অভি- 

যে'গ আনয়ন করার অপরাধে গুরুতর 

শাস্তি প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। 

১৭৭২ খ্রীঃ অবে নবকৃষ্েের বাল্য- 

বন্ধু ওয়ারেন হেষ্টিংস গব্ণর হন এবং 
তাহার অনুগ্রহে নবকৃ্ঃ প্রচুর সম্পত্তি 

অজ্জন করেন। তখন হইতে তের 

বসরকাল নন্কৃঞ্ণ প্রবল ক্ষমতাশালী 

পুরুষ ছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ অবে 

ওয়ারেন হেষ্টিংম তাঁহাকে নপাড়। 

প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে সুতানুটির 

জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই 

জমিদারীর শ্বত্ব প্রদানকালে কলি- 

কাতার পূর্বতন অধিবাশীরাবাগবাজার 
নিবাসী ছুর্গ'চ৫ণ মুখোপাধ্যায়কে অধি- 

নারক করিয়া, ইংরেজ মরকারে এই 

বলিয়! মাপত্তি করিয়াছিলেন যে, মহা- 

রাজ। নবক্ৃষ্ঝ সহরের নূতন অধিবাদী 

এবং তাহারা তাহার বনুপুর্ব হইতে 

কণিকাতায় বাম করিতেছেন! অতএব 

তাহারা তাহ।র প্রজ। হইয়। থা।কতে 

গেলে তাহাদের সম্মানের হাঁনী হয় এবং 

ইহ! ছাড়াও তাহার দ্বার! প্রজাদের 

উৎপীড়নের সম্ভাবনা আছে। শেষ 

পর্যস্ত তাহাদের এই আপান্ত অগ্রাহা, 

হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে লর্ড ক্লাইব 
ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুগ্রহে মহা- 

রাজ। ননকৃষ্ণ অতুল এ্রশ্বর্যের অধিকারী 

বইয়াছিলেন। 

বর্ধমানের মহারাজ। জিলোকটাদ 



নব 

বাহাছরের মৃত্যু হইলে, তদীয় বিস্তৃত 

জমিদারীর কার্ধয মুচাঁরুন্পে সম্পন্ন না 

হওয়ায় প্রায় নয় লক্ষ টাক। রাজন্ব 

বাঁকী পড়িয়াছিল। এই রাজস্ব আদায় 
না করিলে জমিদারী নীলামে বিক্রয় 

তইত। সেই সময় হেষ্টিংম নবকৃষ্ণকে এ 
টাকা কর্জ দিবার জন্য অনুরোধ করেন 

এবং ১৭৮০ খ্রীঃ অবে তাহাকে নাবালক 

মহারাজ কুমার তেজচন্দ্রের অভিভাবক 

ও তাহার জমিদারীর তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 

করেন। এই কার্ষের জন্য তিনি বর্ধ- 
মান রাজমরকার হইতে বার্ষিক পঞ্চাশ 

হাজার টাকা বেতন প্রান্ত হইতেন। 

নাবালক তেজচন্দ্র সেই সময় নবকৃষ্ণের 

শোভাবাজারের ভবনে তিন বংসর 

কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 

' পলাশী যুদ্ধের পর পিরাজউদ্দৌলার 
গুপ্তধনের যে এক অংশ নবকৃষ্চ পাইয়। 

ছিলেন, তাহা হইতে মাত্র তিন মাসের 
মধো তিনি পুজার দালান নির্মাণ 

করাইয়া মহাসমারোহে দুর্গে'ত্সব 

করেন। প্রতি বংসর এই মহোত্সবে 

ব্রাঙ্গণ, দরিদ্র প্রভৃতিকে অর্থ, বস্ত্র ও 

থা্দ্রব্যাদ্দি বিতরণ করা হইত, আত্মীয় 

হ্বজন, নাগরিক হিন্দু, মুনলমান, ইহুদি 
আরমাণি, ইংরেক্গ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ 

করা হইত, পক্ষকাল ব্য!পিয়! নানা 

বুকম নৃত্যগীত বান্াদি অবিরাম চলিত। 
এই শারদীয় উৎসবে ক্লাইব প্রভৃতি 

অন্তান্ঠ সমঘ্ত রাজপুরুষের। তাহার 
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ভবনে উপস্থিত হইতেন। তিনি স্বীয় 

ভবনে মহাসমারোহে ও বনু অর্থ ব্যয়ে 

শ্ীশ্রীগে।পীনাথ জীউ ও ্রীস্রীগোবিন্দ 
জীউ নামে দুইটা দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 

করেন। মাহেশের রাধাবললভ জীউর 

সেবার জন্য তিনি বল্লভপুর নামে এক- 

খানি তালুক এবং নন্দহুলালের সেবার 

জন্য চারগ্রম প্রদান করেন। স্বীয় 

ভবনস্থ বিগ্রহ ছুইটীর আহ্বিক সেবা 

অধিক ব্যয়নাধ্য ছিল। ইচা ছাড়া 

তিনি দেোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী এবং চড়ক 

উৎনবেও বৃহ অর্থ বায় 'করিতেন। 

তিনি তাহার জোট্টা কন্তার বিবাহে 
নান। স্থান হইতে কুলীন ব্রাঙ্গণ ও 

কুলীন কায়স্থদিগকে নিমন্ত্রণ করির] 

আনয়ন করেন এনং প্রত্যাবর্তনকালে 

গুচুর অর্থ প্রদান করিয়। তাহাদের 

পদ্দোচিত সম্মান রক্ষা করেন । তদা- 

শীন্তন বঙ্গদেশের তিনজন সর্ব প্রধান 

ব্যক্তি বর্ধমানাধিপতি মহারাজ ত্রিলোক- 

চন্দ্র, নবদীপাঁধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্ 

রাঁর় এবং বায় রেরে মহারাজ রাববল্পভ 

রাঁ়ও নভাস্থ হইগ্রাছিলেন। মহারাজ 
বাজবল্লভ অতিশয় আত্মাভিমানি ব্যক্তি 

ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্ি'সের সমর 

তিনি তাহার মন্ত্রণা পরিষদের সভ্য 

ছিলেন। সেই সময় একদিন হেষ্টিংস 

ন্বক্কষ্ণকে কোন প্রয়োজনীয় কাগজে 

স্বাক্ষর করাইয়। আনিবার জন্ত তীহাগ্ন 

নিকট প্রেরণ করেন। নবককষ্চ এই 



১০৮৫ 

কাগজ নিয়া তাহার বাগবাজারস্থ 

ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে 
বগিবাঁর কণ! ন! বলিয়াই কাগজখনি 
পাঠ করিতে বলেন। তিনি দণ্ডায়মান 

হইয়] ইহ] পাঠ করেন। পাঠ সমাপ্ত 

হইলে রাজবল্লভ ইহাতে স্বাক্ষর করিয়] 
দেন। মহারাজ! নবকুষ্ণ তাহার এই 
ব্যবহারে নিজকে অতিশয় অপমানিত 

মনে বরিলেন এবং তখনই এ কাগজ- 
সহ পদত্যাগের একখানি দরখাস্ত 

লিখিয় হেষ্টিংসের নিকট গমন করি- 
লেন। হেষিংস সমুদয় বিষয় অবগত 

হইয়া অতিশয় ্ষুপ্ন হইলেন এবং শীঘ্রই 

ইহার গ্রতিকার করিবেন বলিপ্া 
তাহাকে নাত্বন৷ প্রদানপুরব্বক দরখাস্ত 

প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহার কিছুদিন 

পরই মন্ত্র পরিষদে এদেশীয় সভ্যের 

পদ উঠি যার । 

মহারাজ নবকুষ্ণের সর্ব গ্রধান 

কাজ তাহার মাতৃশ্রান্ধ। এই শ্রাদ্ধ 

প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যর হইয়াছিল। 

শ্রাদ্ধের পুর্ব হইতে নান স্থানের 

অসংখ্য ভাট, ফকির, কাঙ্গীণী ও 

অন্তান্ত অর্থপ্রয়াী লোক দলে দলে 

তাহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। 
তিনি এইনব কাঙ্গালীদের জন্ত যে সকল 
পর্ণকুটীর প্রস্তুত এবং খাগ্ধ সামগ্রীর 

আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহ পর্যাপ্ত 

হইল ন।। ক্রমে বাজারে তঙুল, তর- 
কারি, ফলমুল ফুরাইয়৷ গেল। দেশের 

: ভারতীয়-এঁতিহাজিক 

কদলী বৃগ্ষ সকল পত্রহীন হইল, কুমাঁঝ- 

টুলীর হাঁড়ি কলসী নিঃশেষ হইয়া 
গেল, তথাচ কাঙ্গালীদের আহারের 
সংকুলান হইল না। তখন কলিকাত। ও 

পার্থধর্তী স্থানের ভদ্রলোকের! স্ব স্ব 
ভবনে তাহার্দিগের আহিথ্য সংকার 

কর্সিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ ৫কহু 

বলেন যে উপরোক্ত শ্রাদ্ধ উপণক্ষে যে 
সভা হয় এবং সমাগত ভদ্রলোক, 

পাগুতগণ এবং কাঙ্গালীদিগের জন্ক যে 
পণ্যবীথিক। সংস্থাপিত হয় তাহা হইতে 

এই স্থানের নাম «নভাবাজার” হইয়াছে। 
মহারাজ নবকৃষ্ণ পুত্রাভিলাষে ক্রমে 

ক্রমে সগ্ডমবাঁর বিবাহ করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে প্রথম। স্ত্রীর গর্ভে একটা মার 

কন্ঠ। এবং অনেকদিন পরে চতুর্থ। স্ত্রীর 
গর্ভে একটা পুত্র হুইটী কন্ঠ! জন্মিয়ছিল। 
পূর্বে পুত্র লাভে বঞ্চিত হইয়া জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাত৷ রামস্ণ্বরের তৃতীয় পুতত গোপী. 

মোহনকে, পোস্পুব্র গ্রহণ করেন। 

তাহার চতুর্থা স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র 

জন্মিয়াছিণ, তিনিই রাজা রাজকৃ্চ 

বাহাছুর। তাহার জমোত্মব উপলক্ষে 

তিনি জমিদ্দারীর প্রজাদের খাজন৷ 

মাপ করিয়। দেন এবং দরিদ্রর্দিগকে 

অনেক অর্থ ও খান. সামগ্রী প্রদান 

করেন। তত্তিন্ন কলিকাতার ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতগণকে ও চতুষ্পাঠিতে তৈল, 
সন্দেশ এবং রৌপ্য ও তৈজস বাঁনাদি 
পাঠাইয়া দেন। ইহার ছুই বৎসর পরে 



সবক 

(১৭৪৮ খ্রীঃ) তাহার দত্তকপুত্র গোপী 

মোহনের ওরসে তাহার একটা পৌই্্ 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই হিন্দু সমাজ 

চূড়ামণি রাঞ্জ সার রাধাকাস্ত দেব 
বাহাহুর। 

মহারাজ] নবকৃষ্ণ ১৭৯১ খ্রীঃ অবে 

থানাঁকুল নিবানী কুলীন শ্রেষ্ঠ রামানন্দ 

( বনু ) সর্বাধিকারী মহাশয়ের কন্তার 

সহিত শ্বীয় পুত্র রাজকুষের পরিণয় 

কার্য সম্পাদন করেন। বিবাহ কার্ধ) 

সিমুলিক়াতে সম্পন্ন হইয্নাছিল। প্রধান 
শাসনকর্তা, প্রধান বিচারপতি এবং 

অন্তান্ত ইংরেজগণ বরঘাত্র হইয়। নব- 

কৃষ্ণের সম্মান বর্ধন করেন। তিনি 

মহারাজা! উপাধি লাভের পঙ্গে যে 

চারি হাজার অশ্বারোহী সৈশ্ত রাখিবার 

অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা 

কেবল এই সময়ে কার্য পরিণত 
করেন। ফোর্ট উলিয়াম তুর্গ হইতে 

চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত আগিয়া 

বরের সহগামী হইগ্লাছিস। পুত্রের 
বিবাহের কিছুদিন পরে, নবকৃষ্ণ তাহার 

পৌন্র পাধ।কান্তের পরিণয় কার্ধ্য গোপী- 

নগরের গোপীকান্ত সিংহ মহাশয়ের 

প্রপৌত্রী ও রামকান্তের ছুহিতার সহিত 

সম্পন্ন করেন। এই গোপীকান্ত সিংহের 

বংশে গ্োষ্ঠীপতিত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
গোপীকাস্তের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরা- 

ধিক্ষারীরা ধনের থর্বতা.ছেতু গোঠী- 

পতিদ্ব রক্ষ! করিতে সমর্থ ছিলেন ন1' 
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গোপীকান্তের পৌব্ন রামকান্ত এক 

সময়ে নবকৃষ্ণের দিকট হইতে অনেক 
টাক] কর্জ লইয়াছিলেন। কিন্ত অনেক 

চেষ্ট! করিয়াও তিনি এই ধণ পরিশোধ 
করিতে পারেন নাই । এই স্থযোগে 

মহারাজ। নবকৃষ্ণ ঠাহর ছুহিতার সহিত 
স্বীয় পৌন্ের বিবাহ এবং গোরঠীপতিত্ব 
মান্তের মূল্য স্বরূপ খণের টাকা পরি- 

ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করেন। রাম- 

কান্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াই কন্ার 

বিবাহ দেন। তংপরে নবরৃষ্ণ বঙ্গের 

নানাস্থান হইতে প্রধান কুলীন কায়স্থ 

ও কুলাচাধ্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়। 

আনয়ন করেনঃ আদান প্রদান এবং 

অন্টান্ত কাধ্যান্নারে তাহাধিগের কুল- 

মর্ধ্যাদ! স্থিণীকৃত হয়। ৩ঙকালে সমা- 

গত কুলীন এবং কুনাচার্যযগণ নবকৃষ্ণকে 

একাদশ গোীপতি বলিয়। স্বীকার ও 

বরণ করেন। এই সময় হইতেই তাহার 

বংশের কেহ কোন সামাজিক কার্ষ্যের 

সভায় উপস্থিত হইলে, গোঠীপতির 

শোভা বলিয়1, অগ্রে স্বীর গলদেশে 

পুশ্পমাল্য ও কপাগে চন্দনের ফোট৷ 

প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু বর্তমানে এই 

প্রথাটি এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে 

মহারাজা নবকৃ্ণ অতিশয় বিদ্যা 

রাগী ছিলেন। সুপ্রপিদ্ধ পণ্ডিত জগ- 
ন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধা কান্ত তর্কবাগীশ, 

বাণেশ্বর বিস্তালঙ্করর, অনভ্তরাম বিদ্তা- 

বাণীশ, শ্ীক্, কমলকাস্ত। বলরাম 
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শস্কর প্রভৃতি তাহার সভার পণ্ডিত 

ছিলেন। তিনি বহছুযত্তবে ও অর্থব্যয়ে 
স্কত এবং ফারসী ভাষাম্ব লিখিত 

অনেকগুলি পথ সংগ্রহ করেন। 
কলিকাতার গঙ্গাতীরে তিনি ছুইটী 

ইঞ্টক নির্মিত ঘাট প্রস্তুত করাইয়। 
ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ অর্ঝে য়ার্ড 

কোম্পানীর কারখান। স্থাপিত হইবার 

পর, তিনি একথানি শকট নিম্মাণ করান। 

বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি প্রথম অশ্বচালিত 

শকট ব্যবহার করেন বলিয়া, যে দিবস 

তিনি উক্ত একটে আরোহণ করেন, 

সেই দিন রাজবাড়ীতে অনেক জনতা 

হইয়াছিল। 

তিনি বেহালা গ্রাম হইতে কুল্লী 
পর্য্যন্ত দ্বাত্রিৎশ মাইল দীর্ঘ “রাঁজার 

জাঙ্গান” নামে একটী রাস্ত। নিম্মাণ 

করাইয়াছিলেন। কলিকাতা সহরেও 

নিজ ব্যয়ে স্বীয় নামে তিনি একটা 

রাস্ত। নিম্মীণ করাইরাছিলেন। কলি. 

কাতা পাথুরিয়! গিঞ্জ। যেখানে প্রতি- 

চিত হইয়াছে, তাহ] ও তৎসন্নিহিত স্থান 
(যাহা কনর দিবার জন্ত ব্যবহৃত হইত) 

তিনি কোম্পানীকে দান করেন। 
রাজবাড়ীর “দে ওয়ান খান। নামক বুহৎ 

হল-ঘর পলাণী যুদ্ধ জন ন্মরণার্ঘে নবরৃষ্ 

নির্মাণ করাইয়াছিলেন।.১৭৮৩ খ্রীঃঅবে 

কোম্পানীর ধনাগারে অর্থকচ্ছতা হেতু 

হেষ্টিংস সাহেব কয়েক মাস বেতন 

লন] পাওয়ায়, অত্যন্ত অর্থ কষ্টে পতিত 

ভারত্তীয়-এঁতিহাসিক নব বঃ. 

হন। সেই সমর তিনি তাহাকে তিন 

লক্ষ টাকা ধার দেন। ভেষ্টিংস এ টাকা 

আর পরিশোধ করেন নাই। নবরুষ্ণের 
অনুগ্রহে কুষ্ণনণগরের রাজ! কৃষ্ণচন্ত্র 

“মহারাজা রাজেন্দ্রবাহাছর, উপাধি 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বর অগ্রাজ- 

দ্য়কে “রায়” এবং প্লাধাকান্ত তর্ক" 

বাগীণকে পণ্ডিত প্রধান” উপাধি 

দেওয়াইয়াছিলেন। এতদ্যতীত স্বী 

শিশু পুত্রকে রাজাবাহাছুর+ উপাধি 
দেওয়ান । 

১৭৯৭ শ্বীঃ অবে ২২শে নবেম্বর 

(১২০৪ বঙ্গাব্) পয়ষটি বৎসর বয়সে 
তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর 
পূর্বব পর্যন্ত তিনি রাঁজকার্ষ্য নিরত 

ছিলেন । কিন্ত হেঠিংসের পদত্যাগের 

পর আর কোন বৈতনিক কার্ধ্য করি- 

তেন না। স্য(রঞ্জন ম্যাকফারমন, লঙ 

কর্ণ৪য়াপিন এবং স্তার জন সোর প্রতৃতি 

ভারতবর্ষের শাসনকর্তীগণ গুরুতর 

রাজকাধ্যে হাহার পরামর্শ গ্রহণ করি- 

তেন এবং প্রতি বত্নর ছুর্গোৎসবে 

তাঁহার ভবনে আগমনপুর্বক, তাহার 

গৌরব বর্ধন করিতেন। স্বধর্মের 

প্রতি তাহার বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি 

নিয়মিত পুজা।দ এবং দেবদেবী ও 
ব্রাহ্মণ পঙ্জি তগণকে বিশেষ ভক্তি করি- 

তেন। দীন দরিদ্রকে তিনি মুক্তহস্তে 
দান করিতেন। বছু আত্মীরম্বন 

তাহার শাশ্রয়ে থাকিত এবং যতদিন 



মবগোপাল 

না তাহারা কত কর্ম। হইয়া, স্বতন্ত্র অব- 

স্থিতি করিবার ক্ষমতা লভ করিতেন, 

ততদিন তাঁহাদের ভরণ পোষণের 

ব্যবস্থা করিতেন। 

মহারাজ! নবকৃষ্ণের মৃতু পর 

তাহার ওরসজাত পুত্র রাজা রাজকৃঝ 

ও পো্যপুত্র রাজ। গোপীমোহনের 
মধ্যে বিষর লইরা গোলযোগে র স্পট 

হয় এবং বু অর্থব্যয় করিয়। স্প্রিম 

কোর্টে মোকর্দমা করেন । অবশেষে 

সমস্ত বিষর উভয়ের মধ্যে মমান ভাগে 
বিভক্ত হয়। 

নবগোপাল মিত্র-বাংলার প্রথম- 

যুগের একজন স্বদেশ-হিতত্রতী । আজ- 
কাল নবগোপাল মিত্রের নাম শিক্ষিত 

লোকের নিকট ৪ একদ্প অপরিজ্ঞাত । 

কিন্তু বাংল! দেশে 'জাতীয়-আন্দোলনের 

ইতিহাসে তাহার নাম উজ্জবলভাঁবে 

লিখিত থাকার যোগ্য। ইংরেজী শিক্ষার 

প্রথমযুগে যে নকল মনস্বী দেশে জাতীয় 

ভাঁব, স্বদেশ প্রেম উদ্ধদ্ধ করিবার ভন্ত 
কায়মনোবাক্যে প্রান পান, নব" 

গোপাল তাহাদের মধো একজন প্রধান 

ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মনম্বী রাজ- 

নারাফণ, মহধি দেবেদ্রনাথ ঠাকুর 

প্রভৃতির সমনাময়িক ছিলেন। 

নবগোপাল বাবুর প্রধান কান্তি 

হিন্দু মেলা” স্থাপন। এই কাজে তৎ- 

কালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বু লোক 
তাহাকে সাহাব্য করেন। রবীন্দ্রনাথের 

জীবদী-কোষ ১৩০৮৮ 

অন্ততম অগ্রজ, প্রথম ভারতীর সিবি- 

পিয়ান (]. 0. 9. ) সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
এ মেলার জন্ত একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত 
রচনা করেন। উহার প্রথম কয়েক 

পংক্তি এইরূপ-- 

মিলে বে ভারত স্তন 

এক তান মনপ্রাণ 

গাও ভারতের যশে। গাণ। 

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান 

কোন আদ্র হিমাঁত্রি সমান 

ফনবতী বন্গুমৃতী, আোতম্বতী পুথাবতী 

শত খনি রত্রের নিধান 

হোক ভারতের জয় 

গাও ভারতের জর 

কি ভয়, কি ভর, গাও ভারতের জর। 

এই সঙ্গীতটি হিন্দু মেলার গীত হইয়া- 

ছিল। নামে, ভাবে ও কার্ষে] উহ। 

সম্পূর্ণ “হিন্দু” মেলা হইয্সাছিল। উহার 

অনুষ্ঠতৃগণ সকণেই হিন্দু ছিলেন এবং 

উহাতে যে সকল নক্ততা্দ প্রদত্ত 

হইয়াঞিল, মে নকল হিন্দু ভাবের দ্বাণা 

প্রণোর্দিত ও হিন্দুর গুণ গরিমার পুষ্ট 

ছিল । 

নবগেপাল অতিশয় ইংরেজ বিদ্বেষা 

ছিলেন। কি করিয়া ইংরেজভকে শী 

ভারত হইতে বিতাড়িত করা যার, 

ইহাই তাহার প্রধান চিন্তা ছিল। 

তাহার বিশ্বাস ছিণ যে ইংরেজ বানু" 

বলে এদেশ অধিকার করিয়াছে। 

সুতরাং ইংরেজকে তাড়াইতে হইলে 



১০৮৯ 

বাহুবলশেরই ভঙ্গনা কগিতে হুইবে। 

এই সময়ে সার জন ক্যার্থেল (৪1: 

০1] 0%1010961 ) ভারতের ছোটনাট 

ছিলেন। তাহার শাননকালে এদেশে 

শিক্ষারতন সমূহে ব্যাগাম চর্চা প্রবন্তিত 
হয় । প্রধানত; ইংরেজি ধরণের 

ব্যায়ামই শিক্ষ। দেওয়া হইত। নব- 

গোপালও একটি ব্যায়াম বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠ। করেন। তাহার “আ খড়াঁর” 

ছাত্রপদিগকে তিনি তরোরাল থেলা, 

লাঠি খেলা, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতিও 

অভ্যাস করিতে ধিতেন ( তখন অস্ত্র- 

আইন প্রবর্তিত হয় নাই)। 

বাহুবলের সাধনায় মনোশিবেশ 

ক্িলেও অন্ন সংস্থানের চিন্ত।৪ তিনি 

করিতেন। ইংরেজ ভারতবর্ষে নিজ 

বাধনায় ঝাণিজা বিস্তার করিয়া! দেশকে 

অন্নহীন করিয়৷ তুলিতেছে, ইহাই ছিল 

লবগোপাণের অপর ধারণা। অশ্নবস্ত্রের 

চিন্তা দেশের লোককে জরাজীর্ণ 

করিতেছে । অতএব স্বঙজাতিৰ বানু- 

বলের প্রতিষ্ঠ। করিতে, দেশের বাধণায় 

বাণিঞ্যকে শিজেদের মান্ত্বে আনিতে 

হইবে, ইহাই ছিল নবগোপালের অপর 

বদ্ধমূল ধারণা । এই ধারণার বশবন্তী 

হইয়াই তিনি হিন্দু মেল।র প্রবর্তন 

করেন। বর্তমানকালেও নানাস্থানে 

যে মকল শিল্প গ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, 

তাহাদের মূলেও সেই এক উদ্দেঠ । 

নবগোপালের হিন্দু মেলাতে স্বদেনী 
১৩৭.-"১৩৮ 

ভারতায়-এতিহা পিক নবগোপাল 

পণ্য ত্রব্য প্রদর্শিত হইত, ব্যান্ামাদর 

পরীক্ষা হইত, জাতীয়স-উদ্ববোধক 

সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হইত, এবং পণ্য ও 

ব্যাক্মাম প্রদর্শ কদিগকে প্রকাণ্ত সভায় 

অভিনন্দিত করিয়া যথাযোগ্য মূলাবান্ 
পুরস্কার দেওয়া হইত। মেলা বৎসরে 
একবার বপিত কিন্তু উহার আয়োজনে 

নবগোপাল ও তাহার সহকন্দ্ীগণকে 

প্রান সমস্ত বৎসরই ব্যস্ত থাকিতে 

হইত । এই হিন্দু মেলাতেই ত্রিপুর! 

ধিলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত 

কালিকচ্ছ গ্রাম নিবানী খ্যাতনামা 

চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের 

উদ্ভাবিত নূতন ধরণের তাঁত প্রদর্শিত 

হয়। এই হিন্দু মেলা করেক বৎসর 

ধরিয়া চলিচাছিল। শেষপ'রের মেলায় 

একটি ফিরিঙ্গির অশিষ্ট আচরণে মেলার 

মধ্যে তুমুল মারামারি উপস্থিত হর়। 

দেশপ্রমিদ্ধ বিপিনচন্ত্র পালের সহিতই 
প্রথম ফিরিঙ্গিটি অশিষ্ট আচরণ করে। 

নবগোপাল বাবু “গ্তাখানাল পেপার” 

(01170 ২2010109,] 78191) নামে এক 

থাশি ইংরেগি মাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন 

করিতেন। উহ!র ইংরেজি রচনায় অত্যান্ত 

ভুল থাকিত। নবগোপাল তজ্জগ্ঠ 
লজ্জিত হইতেন না। তিনি উহা 
স্বাদেশিকতারই একটি লক্ষণ বলিয়া 
মনে করিতেন। তিনি বপিতেন “ও 
ত আমার শিজের ভাষা নয়। ও 

্্েচ্ছ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে 
পারিলেই যথেষ্ট হইল?” । 



নবধীপচজ্জ দাস--সাধক ও ধর্ম 
প্রচারক | ১৮৪৭ খ্রীঃ অবের নবেম্বর 

(১২৫৩ বঙগাব, অগ্রহায়ণ ) মাসে 

ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার 

অন্তর্গত এক বৈষ্ণব কায়স্থ পরিবারে 
তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার 

নাম নিমাইচন্দ্র দাস। গ্রামের এক 

চতুষ্পাঠীতে তাহার শিক্ষারন্ত হয়। 
পরে বালিয়াটি গ্রামের মধ্য ইংরেজি 

বিস্তালয় হইতে ছাত্রবুত্তি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইন্না ঢাকা গমন করেন এবং 

তথাকার নম্মীল স্কুলে অধ্যয়ন শেষ 

করিয়া কন্মক্ষেত্রে গ্রবেশ করেন। 

প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গের কয়েৰ স্থানে 

কাজ করিয়। ১৮৮২ খ্রীঃ অবে কর্ম তাগ 

করেন। 

বালিয়াটিতে অধ্যয়ন করিবার 

সময়েই তিনি তথাকার জমিদার মহা- 

শয়ের বাটাতে কলিকাতা র আ.দ ব্রা্ম 
সমাঞ্জ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং 

তত্ববোধিনী পঞ্জিক। প্রভৃতি পাঠ করিয়। 

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ 

বিস্তাপয়ের কয়েকজন শিক্ষকও ব্রাঞ্গ- 

ধশ্ানুরাগী ছিলেন । তাহাদের নিকটে 
তিনি ব্রাঞ্গধর্মের তত্ব বিশেষরূপে অব- 

গত হইবার ম্থষোগ পান। ঢাকায় 

থাকিবার সময়ে নিয়মিত ব্রাহ্ম নমাজে 

যাতায়াত করিতেন। এথানে তিনি 
আরও ঘনিষ্ঠভাবে ব্রাহ্ম সমার্জের সহিত 

যুক্ত হুইলেন।. কর্মীবনে তিনি এক- 
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বার কিছুকাল সগ্ভঃপুষ্করিণী গ্রামে বাঁস 

করেন। সেইথানেও কতিপয় ব্রাঙ্- 
ধঙ্্ান্ুরাগী ' ব্যক্তির সহিত মিলিত 

হন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি ব্রাহ্গ 

সমাজে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর 

কয়েক বৎসর চাকুগী করিয়া, সর্ধতো- 

ভাবে ব্রাঙ্গ নমাজের কাজে নিজেকে 

সমর্পণ করিবার জন্ত তিনি কর্মমত্যাগ 

করিয়া, ব্রাহ্ম মমাজের প্রচারক ব্রত 

গ্রহণ করেন। তদবধি মৃত্যুকাল পধ্যন্ত 

গভীর নিষ্ঠ। ও আন্তরিকতার সহিত ধর্ম 

প্রচার ও নানাভাবে ত্ান্মণমাজের গেবা 

করির। গিয়াছেন। 

তিনি অকর্ুৃতদর ছলেন। কিন্তু 

সমগ্র ব্রাঙ্গমমাজের লোকের সহিত 

তিনি গভীর প্রীতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 
হৃত্রে বদ্ধ ছিল্নে। ব্রাঙ্গনমাজে ধনা 

দরিদ্র নিখ্বিশেষে সকল প্রকার লোকের 

নিকট মমভাবে শ্রদ্ধা ও তক্তি আর 

কেহ লাভ করিতে সমর্থ হন লাই। 

সকল লোকের সুখ গ্খের দাখী হইয় 

ঠিনি নকলের লমান প্রির হইয়।ছিলেন। 

চাকুরী করিয়া যে সামান্ত কিছু 

পঞ্চয় করিয়াছিলেন, শাহ। ব্রাঙ্মদমাজে 

গচ্ছিত রাখিয়া সেই টাকার উপদত্ব 

হইতেই তিনি নিজ ব্যয় নির্বাহ করি- 

তেন। তিনি বণিষ্ঠ দেছ বা উত্তম 

স্বাস্থ্যবান ছিলেন না, তথাপি অদম্য 

উৎসাছে রোগাক্রান্ত দেহ লইয়াও 

কর্তব্য সাধনে তৎপর থ|কিতেন | পরি- 
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চিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকল 

লোকের বথাপাধা সেবা বা উপকার 

করাতেই তিনি আনন্দ উপভোগ ক বিি- 

তেন। আজীবন নিশ্বার্থ-পরহিতব্রতী 
এই সাধক ১৯২৪ খ্রীঃ অবের ২৪শে 

জাগুয়ারী ( ১০ই মাঘ ১৩৩০ বঙ্গাব্ব) 

নখর দেহ ত্যাগ করেন। সাধন 

সঙ্কেত, সাধক সঙ্গী, ক্রাহ্গধর্মতত্ব, 

দাস, ক্রণাধার! প্রভৃতি কয়েকখানি 

পুন্তিক! তাহার গভীর ধন্মভাব ও ঈশ্বর 

লাভের জন্ত' ব্যাকুলতার পরিচায়ক । 

নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্। বাহাদুর, 
প্রিন্স_নবদীপ বাহাছর ন|মেই তিনি 
বিশেষ পরিচিত। ১২৫৭ বঙ্গাব্ে 
(১৮৫০ খ্রীঃ) ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী 

আগরতলা সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি মহারাজ ঈশাণচন্দ্রের দ্বিতীয় 

পুত্র। তাহার তিন বৎসর বয়সের 

ময় মাত্র ৩৪ বতমর বয়সে মহারাজ 

ঈপানচন্ত্র পরলোক গমন করেন। 
তখন তাহার খুল্পতাত মহারাজ বারচন্ত্র 

রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে 

মহারাজ বারচন্ত ত্রাতুপ্পুত্র নবন্বীপচন্ত্রকে 
যুবরাজ পদে অভিষিক্ত না করিয়া, স্বীয় 

পুর রাধাকিশোরকে যুবরাজ পদে 
অভিষিক্ত করেন। নবদ্বীপচন্ত্রের মাতা 
আশ! করিয়াছিলেন যে, মহারাজ বীর- 
চন্ত্র নবদ্বীপচন্ত্রকেই যুবরাঞ্জ পদে অভি- 

ষি্ত করিবেন । কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র 

তাহা না করায় তিণি অত্যপ্ত মন্মীহত 

ভারতীয়-এভিহাসিক ন্বস্থীপচজ 

হন এবং পুত্রসহ কুমিল্লায় চলিয়! যান। 

নবদ্বীপচন্ত্র কখনও কোন বিস্তালয়ে 

অধরন করেন নাই, কুমিল্ল। নি গৃহে 

থাকিয়াই তিনি বধ্যয়ন করিতেন। 

(তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজী, বাঙ্গাল 

উদ্দ,ং ফারসী, মণীপুরী ও ত্রিপুরা 

ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ কগিয়াছিলেন। 

ত্রিপুরারাজে4 ব্রিটিখ দাম্রাঞ্যাস্ত- 

গত চাকণা জমিদারীর অংশ প্রাপ্তির 

জন্ত তিনি ব্রিটিশ আদালতে মকদিম! 

করেন। এই মকর্দমা অনেকদিন 

চলিয়াছিলঃ কিন্তু অবশেষে মহারাঞ্জ 

বীরচন্ত্র মাণিক্যই জয় লাভ করিয়া 

ছিলেন। 

তিনি ত্রিপুরারাজ্যের এক মণিপুরী 

ক্ষত্রিয় পরিবারে বিণাহ করিয়াছিলেন। 

এক।দিক্রমে অনেক বর তিনি 

ত্রপুরা ডিস্বীক্ট বোর্ডের ভাহন চেয়ার, 

ম]ানেরপদে লিযুক্জ থাকিয়। বহু লোকের 

উপকার সাধন করিয়া শিয়াছেন। 

কুমিল্লা মিউনিগিপ্যাপিটার চেয়ারম্যান 

রূপে তান কুমিল্ল। মহরের নানাবিধ 

উন্নতি করিয়াছিলেন। তাহার উৎসাহ 

এবং চেষ্টায় কুমিল্লা সরে “থিয়োপাঁফ- 

কেল সোপাইটি' স্থাপিত হন্ন এবং তিনি 
তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইপ্কা- 

ছলেন। 

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য 

পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র বীরেন্্র- 

কিশোর মাণিক্য সিংহাসনে জারোহণ 
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করেন। তিন সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়! কিছুকাল পরেই পিতৃব্য নবছীপ- 

বাহাদুরকে অনেক চেষ্টা কিয়! আগর 

তল আনয়ন করেন এবং মন্ত্রী পদে 

নিষুস্ত করেন। নবদ্বীপচন্ত্র দীর্ঘকাণ 

মন্ত্রী পদে গ্রাতষিত থাকিয়!, রাজ্যের 

অনেক উন্নতি সাধন করেন । তাহার 

অবসর গ্রহণের পর মহারাজা বীরেন্ত্র- 

কিশোর অকালে পরমোক গমন 

করেন। সেই সময় ইংরেজ সরকার 

যুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের 

হস্তে রাঁজ্ের শাসন ভার অর্পণ ন! 
করিয়। রাজ্য পরিচালনার জন্ত এক 

শাসন পরিষদ গঠন করেন। নবদ্বীপ 

বাহাদুর সেই পরিষদের সভাপতি 

নির্বাচিত হন এবং সভাপতিরূপে 

সুশৃঙ্খলার সহিত রাঞ্য শাদন করিয়। 

বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন! 

তৎপর যুবরাজ ঝারবিক্রমকিশোর 

মাণিক্য বাছাহ্বর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়। তাহাকে “মহামাহ বর? উপাধি 

প্রদানপুর্বক সম্মানিত করেন এসং 

রাজ্যের প্রধান কার্ধ্য পরিচালক সজ্বের 

সভাপতি এবং ব্যবস্থা পরিষদের সহ- 

সভাপতি নিযুক্ত করেন। মহারাজ 

বীরবিক্রমকিশোর রাজ্যের সোনামুড়ার 

উচ্চ ইংরেজী বিদ্ভালয়টিরও “নবদ্বীপচন্্র 

ইলটিটিউশন+ নাম প্রদান করিয়। তাহার 

প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করেন। 

৯৩৭ বঙ্গাবে মহারাজ বীরবিক্রম 

জীবনী-কোৰ ১০৯২ 

কিশোর মাণিক্য বাহাঁছুর যখন ইউ- 

রোপ ভ্রমণে গমন করেন। নেই সময় 

রাজ্যের কাধ্য পরিচালনার জন্ত ষ্টেট 

“এডভাইজারী কাউন্সিলের (9৮6 
4১0513010 009701] ) ক্গমতা বুদ্ধি 

করিয়া উহাই ষ্টেট কাউন্সিলে? পরিণত 

করেন এনং নবদ্বীপচন্ত্রকে তাহার 

(966 0০901] ) সভাপতি নিযুক্ত 

করেন। এই বুদ্ধ বয়সেও তিনি মহা- 

রাজার অনুপস্থিত কালে সুনিয়মি তভাবে 

রাজ্যশানন করিয়া সকণের শ্রদ্ধ। অর্জন 

করিয়াছিলেন। 
সাহিত্যের প্রতি তাহার বিশেষ 

অনুরাগ ছিল। বঙ্গীর মাহিত্য পগিষ- 

দের ত্রিপুরা শাখ। গঠিত হওয়ার সময় 
হইতে, তিনি উহার মভাপতি নির্ব।(চিত 

হইয়াছিলেন। “রবি? পত্রিকায় “বাংল! 

সাহিত্যের চারি যুগ” নামক তাহার 

রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া- 

ছিল। এ প্রবন্ধে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে 

তাহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়। 

যায় | “বেণী” নামক মাসিক পত্রি- 

কারও তাহার “আণজ্জনার ঝুড়ি? প্রক।- 

শিত হই] সুধা মমাঞ্জে সমাদৃত হইয়া- 

ছিল। কিন্তু পরে ণত্রবেনী পত্রিক।, 

বন্ধ হইর। যাওয়ায় তাহার আবর্জনার 

ঝাড় সম্পূর্ণ হয় নাই । ১৩৩৪ বঙ্গাৰে 

ত্রিপুরা হিতসাধনী সভার বার্ষিক অধি- 

| বেশনে তিনি মভা পতি হইয়াছিলেন। 

১৩৩৮ বঙ্গাবের ১৯শে ভাদ্র 
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(১৯৩১ শ্রী সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার 

একাশী বৎসর বয়মে তিনি পরলোক 

গমন করেন। তিনি অতিশয় সৎ- 

স্বভাবাঁপনন, অমায়িক, নিরলস, নিরহ- 

ক্কার, নির্বিরোধী ও নিঃস্বার্থপর ব্যক্তি 

ছিলেন। উদার ও নগর বাবহারে তিন্দি 

ত্রিপুরাবঝাসীর শ্রদ্ধ। অজ্ভন করিয়াছিলেন। 

মৃত্যুকালে তিনি ঠিন পুত্র বর্তমান 

রথিয়। গিয়াছেন। ভন্মধ্যে বর্তমানে 

জ্ষ্ঠ ক্যাপ্টেন কুমার এ্রফুললকুমার 

ত্রিপুরা রাজ্যের মিপ্টারী সেক্রেটারী, 

দ্বিতীয় কুমার কিরণকুমাঁর পাতিয়ালা 

ষ্টেট ফোসের লেপ্টেনেণ্ট পদে কার্য 

করিতেছেন । কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শচীন্দ্র- 
কুমার বর্তমানে বাঙগালার অন্কতম শ্রেষ্ট 

সঙ্গীতজ্ঞ ও বংশীবাদক । 

নবনীত, কবি_ তিনি একজন 

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার । এঅগিষ্ট 

নবলীত নামক গ্রন্থ তীহারই রচিত। 

নবরঙ্গ রায়, রাজ।-__বর্তমান মরমন.- 

শিংহ জিলার উত্তর পুর্বব অঞ্চলে চখরি 
পাড়। অথব। ভোগবেতাল নামক গ্রামে 

সাজ নববঙ্গ বার রাজত্ব করিতেন। 

তিশি রাঢ় অঞ্চল হইতে আমিয়। প্র স্থানে 

রাজা স্থাপন করেন বলির! প্রপিদ্ধি 

আছে। তাহার হই মহোদরও তাহার 

অনুগামী হইয়াছিলেন এবং ভূঁইয়। 

উপাধিধাঁরা তাহার স্বপ্জাতীয় চারিজন 

সামন্ত রাজাঁও তাহার সঙ্গে ছিলেন। 

তাহার বংশধরের। কমলাবাঁড়ী, উলু- 

ভারতীয়-এতিহাসিক নবলরা ও 

কান্দি তোলচারা ও ভোগপাড়ার 

ভূঁইয়া বণিয়া খ্যাত। রাজ। নবরঙ্গ 
রায়ের বংশধরগণ ভোগবে তালের রায় 

চৌধুরী নামেও পরিচিত। নারঙ্গ 
রাজা €কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন 

তাহা সঠিক নির্ণিত হয় নাই। পারিস 

পর্থিক ঘটনাবনী আলোচনা করিয়। 

তাহাকে খ্রীঃ ১৫ শতাব্দীর লোক 

বলিরা মনে করা যাইতে পারে। 

নবরঙ্গ বায়ের রাজ্য কি ভাবে 

বিনষ্ট হইল তংদশন্ধে সঠিক এতি- 

হ|শিক বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। 

তবে ময়মলপিংহ অঞ্চলে প্রচণিত 

অনেক গাথ। হইতে জান। যায় যে, 

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্ততম ঈশ। থা! 

কোৌশণে নবরঙ্গ রায়কে পর।ঞ্জিত 

করিযর। ভোগবেতাল রাজ্য অধিকার 

করেশ। 

ধর্মমঙগল কাব্যে গৌড়াধিপের সহিত 
রাজ লাউসেনের যে যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত 

হইয়াছে, তাহার মধ্যে নবরঙ্গ রায়ের 

উল্লেখ আছে। সেই সময়ে তিশি খুব 

সম্ভব গোৌড়েশ্বরের অন্যতম সেনাপতি 

ছিলেন। 

নবলরাও দখীরাম আড়বাণী__ 
সিন্ধু দেশের একজন প্রসিদ্ধ সমাজ 

স্কারক, ধন্ম সংস্কারক ও স্বদেশ 

প্রেমিক ব্যক্তি। বাঙ্গাল দেশের 

প্রসিদ্ধ ব্রা্গ নেত৷ ব্রঙ্গানন্দ কেশব- 

স্রের বোধাই নগরম্থ বক্তা শ্রবণ 



মবাই 

করিয়! ও তাহার ধর্মভাব দর্শন করিয়। 

্রাক্ম সমাজেরদিকে তিনি আকৃষ্ট হন। 
বোম্বাই হইতে তাহার শ্বদেশ হাগদরা- 
বাদে (সিন্ধু) গমন করিয়া স্বদেশের 

সকল রকম সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ 

স্করেন। তাহার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাত। 

হীরানন্দ সথীরাম আড়বাণী ও মতিরাম 

সথীরাম আড়বানীকে তিনি কলিকাতায় 

শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন । তিনি বাঙ্গালী- 

দিগকে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত চরিত্রে 

ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়! মনে করি- 

তেন। সেই জন্থই তিনি তাহার সহো- 

দরদ্বয়কে বাঙ্গাল! দেশে প্রেরণ করেন। 

তাহার ফলে তাহার নবল রাওএর 

সকল গ্রকার কাজের প্রধান সহায় 
হইলেন। হীরানন্দ অচিরকাল মধ্যেই 
“সাধু হীরানন্দ* নামে দকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি 
পাইয়াছিলেন। 

নবল রাও কলিকাতার স্বাধীন 

স্কুলের আদর্শে সিদ্ুদেশে স্ুল স্থাপন 

করিতে অভিলাষী হইয়া, মহাত্মা! 

কেশবচন্ত্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল 

সেন এবং স্থুগ্রসিদ্ধ রেভাঃ কালীচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুব্র 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (পরে 

উপাধায় ব্রঙ্গবান্ধব) হায়দরাবাদে 

আনয়ন করিলেন। স্কুল স্থাপনের 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও নানা কাজে 

হস্তক্ষেপ করিলেন। তীহার বিনয়, 
নগ্রতা ও সাধুতায় সিদ্ধিরা সকলেই 

. জীবনী-কোষ ১০৯৪ 

তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত । উপরন্থ 

রাজকন্মচারীদের নিকট আবেদন করিয়! 

জেলে যাঁইয়! কয়েদীদের নিকট ধর্দ 

প্রচারের অনুমতি আনয়ন করিলেন । 

তিনি প্রতি সপ্তাহে জেলে যাইয়। 

কয়েদীদের লইয়! প্রার্থনা করিতেন। 
তাহার ফলে কয়েদীদের অনেকের 

হৃদয়ের পরিবর্তন হইয়।ছিল। তাহার 
ব্যাকুল প্রার্থনায় কয়েদীদের অশ্রবর্ষণ 

হইত্ত | কোন কোন কয়েদী চির- 

জীবনের জন্য পাপ পথ পরিত্যাগ 

করিয়াছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্ধ্যন্ত 

এই প্রকারে করেদীর্ধিগের মধ্যে কাজ 
করিয়া ছল্ন। সাধু হীরানন্দের 
অকাল মুতাতে মমাজের কাজের ধিশেব 

ক্ষতি হইল। কিন্তু নবল রাও ও 

তাহার ভ্রাতাদের সাধু ব্যবহারে, দেও" 
যান গ্রভৃদাপ, রায়বাহাহ্ুর কোড়।মল, 

ডাক্তার পৃথমদান প্রভূত বিশিষ্ট 

লোকের এই ব্রাঙ্ধ সমাজের কাজে 

যোগদান করিয়া সমাজকে আরও 

শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। 

নবাই সঙ্প্যাপী_নদিয়। জিলার চুয়। 
ডাঙ্গার অন্তর্গত আন্দুল বেড়িয়া গ্রামের 

নিকটে নবদোয়া নামে একটা হুদ 

আছে। এই দোয়ায় নবাই সন্নাসী 

নামে এক সাধু পুরুষ বাদ করিতেন। 

জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি এই 

দোয়ার জল মধ্যে থাকিয়া ধানে নিমগ্ন 

থাকিতেন। তাহার দেহাবসানের পরে 
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লোকে এই জলাশয়কে পবিত্র জ্ঞান 
করিয়! প্রতি বুহস্পতিবারে তাহার 

তীরে পৃজ1 দির। থাকে | 
নবীনকৃষ্। বন্সু--১৮৫৮ ত্রীঃ অন্ধের 

প্রথমভাগে “চিন্তোৎ কর্ষ” নাটক নামে 

একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহ] বিদ্যা- 

সাগরকর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল । 

নবীনকৃষ্ মুখোপাধ্যায়-_-একজন 
সাহিত্যিক ও সংবাদ পত্রসেবী। ১৮২৪ 

খ্রীঃ অন্যে নদীয়৷ জেলার অন্তর্গত 

ঘেষপাড়। গ্রামে সম্ত্রান্ত জমিদার বংশে 

তাহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে হুগলা 

ও পরে কলিকাতারন শিক্ষা লাভ করেন। 

কলিকাত। থাকাকালীন দেবেন্ত্রনাথ 

ঠাডুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাগাগর, অক্ষর- 

কুমার দত্ত, আনন্দমোহন বন্থ, রাজেন্ত্র- 

লাল দিনৰ প্রভূত মহৎ ব্যক্তিগণের 

মহিত পিশেষ পরিচিত হন। এই 

পাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্তিগণের সাহচর্ষ্যে 

ঠহার হৃদয়ে সাহিত্য মেবার আকাঙ। 

জাঁগঞিত হয়। তিনি প্রথমে “প্রভা- 

কর? ও “সাধুরঞ্জন' পত্রিকার তাহার 

রচিত কয়েকটী কবিত৷ প্রকাশ করেন। 

মনম্বী অক্ষয়কুমার দত্ের পরে 

[তিনি ছয় বৎসরকাল “তত্ববোধিলী 

পত্রিকা” সম্পাদন করিপ্নাছিলেন। তিনি 

কিছু কাঁণ প্রসিদ্ধ “হিন্দু পেড্রয়ট* নামক 

ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 

এবং পরে “এডুকেশন গেজেটেরও, 
সম্পাদক হুইয়াছিলেন। তাহার সম্পা- 

গারভীয়-এতিসহ্থাজিক নবীনচজ 

দকতায় এডুকেশন গেজেট বেশ সমৃদ্ধি 

লাভ করিয়াছিল। পপ্রাকুত-তত্ব- 
বিবেক ও '্ঞানাসুর' নামক ঢইধান! 
পাঠ্যপুস্তক তিনি রচনা করেন। 
প্রকৃত তত্ববিবেক” গ্রন্থথানি ১৮৬৪ 

খ্রীঃ অন্দে বিশ্ববিস্তাপয় কর্তৃক বি-এ 
পঠারূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি 
“করসংক্রান্ত আইনের নজীর নামে 

একখান পুণ্তক প্রকাশ করিয়। বাঙগালার 

তদানীস্তন বাঙ্গালার ' ছোটলাটের 

বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। 
সে সমর তাহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 

পদ প্রদান করার প্রস্তাব হইয়াছিল 

কিন্ত তিনি সেই পদ গ্রহণ করেন নাই। 

তিনি কিছুকাল মহারাজ স্তর বতীন্তর- 

মোহন ঠাকরের ম্যানেক্গারের কার্য 

করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহা, 

তেজন্বী ও পরে।পকারী ব্যক্তি ছিলেন। 

নীলকরদিগের অত্যাচার কালে তিনি 

নান! ভাবে দেশের অনেক কাজ 

করিয়াছিলেন । হুরিক্ষের সময়ে ছুর্ভিক্ষ 

পীড়তর্দিগকেও তিনি নান! ভাবে 

সাছাধ্য করিতেন। তিনি বুটিশ ইত্ডিয়াঁন 

এদোপিয়েমনের সহিত যুক্ত ছিলেন। 

১৮৯৩ খ্রীঃ অন্ধের ডিসেম্বর মানে 

তিনি পরলোক গমন করেন । 

নবীনচন্দর চক্রবর্তী, রায়বাহাদুর -_ 
আগ্র! প্রবাপী একজন খ্যাতনামা 

বাঙ্গালী চিকিৎমক ও উচ্চ পদস্থ রাজ- 

কম্মচারী। ১৮৪৩ গ্রাঃ অবে তিনি 
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পাস পি পপপপীপপাপা পাত পপি 

জেলায় 

১৮৬৭ 

অন্গ্রহণ করেন। পাঁবন! 

তাহার আদি নিবাস ছিল। 

রঃ অবে চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি 

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে 

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 

প্রথমে নৈনিতাল ও পরে বুলন্দসহরের 
হাসপাতালের পরিচালনার ভার প্রাপ্ত 

হইয়া তৎপ্রদেশে গমন করেন। 
১৮৭০ খ্রীঃ অবে বুলন্মসহর হইতে 

বদলি হইর। মথুরায় গমন করেন। 

সেখানে পাঁচ বৎসর কার্ধ্য করিয়া 

১৮৭৪ খ্রীঃ অন্দে তিনি আগ্রা! মেডিকেল 

স্কুলের অন্ত্রচিকিৎসাঁর অধ্যাপক (],০০- 

(০192 00 90077 ) নিযুক্ত হইয়। 

আগ্রা গমন করেন। এই কাধ্যে তিনি 

বিশেষ পারদর্শিত1 ৪ চিকিৎসা শাস্ত্রে 

প্রগাঢ় জাঁনের পরিচয় প্রদান করিয়। 

ক্রমে ক্রমে চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপকের 

(19069010010 137206100 0 11601" 

0109) পদ লাঁভ করেন। তিনি অতি- 

শয় সম্মানের সহিত আটাশ বখ্সরকাল 

এই কার্য) করিয়া! ১৯০৩ খ্রীঃ অন্দে 
অবসর গ্রহণ করেন ! অতঃপর তিলি 

আগ্রার সমুদয় জনহিতকর কার্যে 
যোগদনি এবং দীন ছুঃখাগণের উপকার 

সাধনে চেষ্টা করিতে থাঁকেন। তৎপূর্বের 
১৮৭৮--১৮৭৯ খ্রীঃ অন্দে যে ছুর্ভিক্ষ 

ও মহামারী হইয়াছিল তখন বিপন্ন নরু- 

নারীর সেবার াম্মনিয়োগ করিয়া 

জাকাস্তভাবে তাহাদের সেবা করিয়| 

ছিলেন। বনু বিপন্ন ও দরিদ্র নর- 
নারীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে 

চিকিৎসা “এমন কি ওষধ ও পথ্যাদি 

পর্যন্ত গ্রদান করিতেন। আগ্র। প্রনাসী 

বাঙগালীদিগের নিকট হইতে কোন 

সময়ই পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। 
তাহার চিকিৎসীর সুখ্যাতি বনু বিস্তৃত 

হইয়াছিল। অন্ান্ত প্রদেশের অনেক 

রাঁজ। মহারাঁজাঁ৪ তাহার চিকিৎসাধীন 

হইতেন। জয়পুরের মহারাজ ঢোলপুরের 
রাণাঃ ভূগালের বেগম এবং আভাগড়ের 

রাজ! গ্রমুখ অনেককেই তিনি চিকিংমা 

করিয়াছিলেন উচ্চপদস্থ ইংরেজ 

কর্মচারীগণও তাহাকে বথেই সম্মান 

করিতেন এবং চিকিৎসা গুণে ও দরিদ্র 

সেবার জন্গ মরকার কর্তকও [তিনি 

গ্রশংণিত হইগ়াছিলেন। আগ্রাতে 

বাহাদের চেষ্টায় ইউরোপীগ চিকিতসা 

প্রণালী প্রসার লাভ করিফাছিল, ভিনি 

তাহাদের অন্ততম | হিন্দী, উর্দ, ও 
ফাসী ভাষায় তীঙার বিশেষ অধিকার 

ছিল। তিনি “110 1১117011710 020 

1১19.00109 01 7100101170৮ নামক 

চিকিৎস1! সম্বন্ধীয় একথান বৃহৎ গ্রন্থ 

রচনা করিয়। লান| ভাষায় প্রকাণ 

করেন। তিনি বহু বৎসর “আগ্রা 

বঙ্গ সাহিত্য সমিতির সভাপতি ছিলেন। 

১৩১৯ বঙ্গাঝে (১৯১২ শ্রীঃ) তিনি 

পরলোক গমন করেন। তিনি শিষ্টা- 

চারী, অতিথিপরায়ণ। সংশ্বভাবাপন্ন ও 



১০৯৭ 

পরোপকারী ছিলেন। এই সকল 

গুণে তিনি প্র অঞ্চলের সকলেরই 

বিশেষ প্রিয় ও শদ্ধার পাত্র হইয়া- 

ছিলেন। 

নবীনচক্্র দত্ত-একজন কবি, গ্রন্থ- 
কার ও উচ্চ পদস্থ রাজকর্মমচারী। 

১২৪৩ বঙ্গাব্দের আশ্বন মাসে কলি- 

কাতার বোড়াবাগানের এক তন্তবায় 

কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

পিতার লাম দীননাথ দন্ত। তাহাদের 

পূর্বপুরুষ গণেশচন্ত্র দত্ত, আদিনিবাস 

বারেন্ত্রভূমি পরিত্যাগ পূর্বক, খ্রীঃ 

সপ্তদশ শতাব্দীতে কলিকা হার গোবিন্দ- 

পুরে আনিয়া! বাসস্থ'ন নিশ্াণ করেন 

এবং ব্য৭সায় বাণিজ্য কঞিতে থাকেন। 

ফোট উইলিপম দুর্গ প্রস্তুতের জন্য এ 

স্থান গৃহীত হইলে, গণেশচন্দ্রের বংশ- 

ধরেরা কলিকাতার বড়ণাঞজার, নিম- 

তণা, পাথুপিয়াঘাট! প্রভৃতি স্থানে যাইয়। 

বান করিতে থাকেন। তাহার পিতা- 

মহ, দুর্গীচরণ দত্ত নিমতলা ত্াগ 

করিয়া পরে যোড়াবাগনে যাইয়! বাস 

স্থাপন কন্িয়াছিলেন। 

নবীনচন্ত্র প্রথমে কোন পাঠশালায় 

লেখাপড়1 শিক্ষা করেন। তৎপরে 

গোঁপালচন্ত্র বি্ভাতৃূষণের নিকট কিছু- 

কাল সংস্কত পাঠ করিয়া ফ্রী চার্চ 

ইনট্টিটিউখনে (1799 (001)0701) 117901- 

০51০০) প্রবেশ করেন । সেইখানে 

র্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রতি বৎসর 

ভারতীয়-এতিহাসিক 

. পত্রিক।, 

নবীনচজ্ 
সাপে 

পুরস্কার লাভ করিতেন। অধ্যাপক 

ডাঃ ডফ, ইউয়ার্ট, লাসবিহারী দে 

প্রভৃতি শিক্ষকগণ তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ 
করিতেন। 

তিনি প্রথমে ইউরার্ট সাহেবের 
সাহাযো সিবল অডিটর (01%1] 

400160) আফিসে মাসিক পনর টাকা! 

বেতনে এক চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে 

এই অ'ফিন একাউন্টেন্ট জেনারেলের 

( 40000106216 06001%] )মাফিসের 

সঙ্গে মিলিত হইলে, তিনি শেষ পর্যন্ত 

এই আফিমের ত্তত্বাবধায়ক (১819017)- 
6609006) হইয়াছিলেন এবং তিনশত 

টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। সুনামের 

সহিত বত্রিণ বসরকাল চাকুরী করার 

পর ১২৯৭ বঙ্গাব্দ (১৮৯১ খ্রীঃ) তিনি 

অবসর গ্রহণ করেন! 

পাঠ্য।বস্থায়ই তাহার মধ্য সাহিত্য 

স্বোর ভাঁৰ পরিলক্ষিত হয় এবং সেই 

সমন্ন “প্রভাকর? “ভাঙ্কর সংবাদ, "জ্ঞান 

রত্ব'করঃ প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান 

মন্বন্ধে তাহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হয়। ১২৬৪ বঙ্গাবঝে তিনি “কলিকাত। 

নামক একখান। মাসিক 

পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন? কিন্তু 

অল্পকাল পরেই ইহ বন্ধ হই যায়। 
তৎপরে তিনি ত্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ 

সন্কলন করেন। ১২৭৩ বঙ্গাঝে তাহার 

গোল বিবরণ পুক্তক প্রকাশিত হয়। 

ইহ! নন্মাল স্কুলের পাঠ্য ছিল। ১২৭৮৬ 



বীনচজ্জ 

বঙ্গাঝে প্ৰ্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্র 

ব্যবহার, জরীপ ও নমস্থান গ্রক্রিয়।” 

নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। শিক্ষা 

বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই পুস্তক ও'থগোল 

বিবরণ” নামক পুস্তকের ছুইশত থণ্ড 

করিয়া ক্রপ্ন করেন। ১২৭৯বঙ্গাকে তিনি 

নঙগীত রত্বাকর+ নাঁমক বৃহৎ সঙ্গীত 

গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। তদানীন্তন 

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাটক্লিফ 
(9960112£) সাহেব কর্তৃক উহা প্রশং- 

দিত হইয়াছিল। ১২৮০ বঙ্গাব্দ 'সাহিত্য 

মঞ্জরী” এবং ১২৮৩ বঙ্গাবে গবীতসা$ 

ংগ্রহঃ নামক তীহার রচিত পুস্তক 

দুইথানি প্রকাশিত হয়। ১২৮০ বঙ্গাব্দ 
তিনি নোটস্ অন [প্রেকৃটিক্যাল জিয়- 
মেটি, (0695 000 721601081 09০- 

0196: ) ও নোটস্ অন সারভেইং 

(0663 ০10 981৮9511709) এবং ১২৮২ 

বঙ্গাকে [01106560409 ০01 

[1105191) 90159] 10) 13910091 নামক 

পুস্তক তিনখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ 
করেন। এই অনুবাদের জন্তঠ তিশি 

স্কুল বুক গোসাইটি কর্তৃক আদিষ্ট 

হইয়াছিলেন। ১২৮৯ বঙ্গাবঝে তিনি 

ওট্রোন্টো দুর্গ ইংরেজী হইতে অনুবাদ 

করিয়! €হমলতা” নামক পাক্ষিক 

পত্রিকায় প্রকাশ করেন? তখপরে 

তিনি “নিধুবাবুর গীতাবলীর নংশোধিত 

ভূমিক।” এনত্য কর্মমপন্ধতি ও “হার* 

€মানিয়ম সুঙ্ঃ প্রভৃতি গ্রস্থও প্রকাশ 

জীবনী-কোব ১০৯৮ 

করেন। ইহা ছাড়। তিনি বিস্তৃত 

উপক্রমণিক1, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মুল, 

শ্ীধর স্বামীর টীকা, অন্বর, দুরূহ শবের 
অর্থ, মূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গাল। 

পদ্ভে ও ইংরেগী অনুবাদ, আধ্যাত্মিক 

ব্যাথ্যা, গীতামাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ, 

হিন্দু যে।গ শাস্ত্রের বিবরণ প্রভৃতি 

সম্বপিত “ভ্ীমন্তগবদ্ গীতা” গ্রন্থ গ্রকা- 

শিত করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নই 
তাহার জীবনের শেষ কার্ধয। তিনি 

প্রায় বাইশ বৎনরযাবৎ পরিশ্রম কিয় 

“সঙ্গীত সোপান” নামক সঙীত বিষয়ে 

একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন। 

কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশ 

করিরা যাইতে পারেন নাই । ইহাতে 

তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু বিষয় লিপিবদ্ধ 

করিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ, ধর্শতত্ব, 

বহস্তমন্দভ £ভূ।ত সংবাদ পত্রেও নানা 

বিষয়ে তিশি বনু প্রবন্ধ পিখিতেন। 

তিনি স্বজা।তর সামাজিক উন্নতির 

জন্য সব্বদা চেষ্টা করিতেন এবং এই 

উদ্দেপ্তে ১২৮১ বঙ্াব্দে একবার মালদহ 
প্রভৃতি স্থানের বারেন্ত্র তন্তবার়দিগকে 

একিত করিয়াছিলেন । 

পঁয়ত্রিশ বৎনর বয়সের সময় ১২৭৮ 

বঙ্গাৰে পাচটা শিশুপুত্র কন্তা রাঁখিয়। 
তাহার স্ত্রী কাদঘ্িনী দাসী পরলোক 

গত! হন। তৎপর তিনি আর দার- 

পরিগ্রহ করেন নাই। ১৩০৫ বঙ্গাবের 

৮ই পৌষ তাহার মৃত্যু হয়। 



১০৪৯৪ 

নবীনচক্দ দাস--একজন বৈষ্ণব পদ- 
কর্তী। ১২১৮ বঙ্গাবে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার পিতার নাম বলরাম 

দাস। তাহাদের আদি নিবাস সাঁও- 
তাল পরগণার অন্তর্গত গোড্ড| মহকু- 

মার অধীন কেড় নামক গ্রামে ছিল। 

নবীনচন্ত্র সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়। 

এ মহকুম'রই অন্তর্গত লাহাটি নামক 

গ্রামে বাসন্থান নিন্মীণ করেন। তাহার 

রচিত বহু সংখ্যক পদ আছে। 

বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে তাহার মৃত্যু হয় । 

নবীনচক্দ দাস, কবি গুণাকর, এম, 
এ ; বি, এল-_-তাহার জন্নস্থান চট্ট- 

গ্রাম। তিনি রঘু বং” কিরাতাজ্জুণীয়” 

প্রভৃতি সংস্কত কাব্য বাঙ্গালা পদ্ধে 

অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার অন্ু- 

বাঁদে মূলের প্রকৃতমন্্ ও শব্দ সম্পদ 

অতি স্ুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে। 

নবীনচক্দ্ বড়দলৈ _আদামের প্রসিদ্ধ 

জননায়ক ও রাজনৈতিক নেতা । 

১৮৭৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

তাহার পিতা রায় বাহাদ্রর মাধবচন্্র 

বড়দলৈ আদাম সরকারের একা 

এপিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার ছিলেন । গৌহাটা 

ও কলিকাতায় নবীন্চন্দ্রের শিক্ষা 

গমাপ্ত হয়! বি-এল উপাধি গ্রহণ 

করিয়া, তিনি গৌহাটীতে ওকালতি 

আরম্ভ করেন। তথ! হইতে উকীল 

হইয়। তিনি কলিকাতায় আগমন করেন 
এবং কিছুকাল কলিকাতা হাইকে েঁ 

১৩১২ 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক নবীনচজ্জ 

আইন ব্যবসায় করেন । এই সময়েই 

তাহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়। ষাঁয়। 

১৯১৫ সালে ডিক্রগড়ে আসাম 

এসোসিয়েমনের যে বার্ষিক অধিবেশন 
হয়, নবীনচন্ত্র তাহার সভাপতি হুইয়া- 
ছিলেন। এই সভায় তিনিযে বক্তৃতা 

করেন, তাহাঁতেই তাহার রাজনৈতিক 

মতামত সর্ব প্রথম জানিতে পার। 

যায় । মেই সময় তিনি প্রগতিপন্থী 
উদায়নৈতিক ছিলেন। ব্রঙ্গদেশের 

“শান” জাতির অত্যাচার হইতে 

আদপামকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া, 

তিনি তথন ব্রিটিশের প্রশংসা করিয়া- 

ছিলেন । মিঃ ঘনশ্তাম বড়ুয়া (যিনি 
পরবর্তীকালে আসামের প্রথম স্বায়ন্ত- 
শানন মন্ত্রী হইয়াছিলেন) পদত্যাগ 

করিলে, তিনি আনাম এসোসিয়েশনের 

সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেই সময় 

তিনি আপামের প্রত্যেক সভ। সমিতি- 

তেই অগ্রণী ছিলেন! মণ্টেগু সাছেব 

তদন্ত করিবার জন্য যখন কণিকাতায় 

আনিয়াছিলেন, তখন তিনি আসাম 

প্রদেশের কর্তব্য বলার জন্তঠ ডেপুটে- 

শনের অন্থতম সদন্ত হইয়। গিয়াছিলেন। 

মন্টেগুড চেমমফোর্ড শাসন সংস্কার 

হইতে আনদামকে বাদ দিবার 

চেষ্টা করা হুইয়াছিল। তদানীন্তন 

আসাম গবর্ণর রেভাঃ বিটসন বেল 

সাহেব রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, আসাম 

সর্ব প্রকারে পশ্চাৎপদ, জনুযনত, অতএব 



'মবীনচজ্ঞ 

এই প্রদেশকে শাসন সংস্কারের গণ্ডী 

বহিভূতি করি রাখাই উচিত। এই 
মতবাদ খণ্ডন করিবার জগ্ঠ) ১৯১৮ 

সালে আগাম হইতে এক ডেপুটেশন 
লগ্নে প্রেরিত হইয়াছিল, নবীনচন্ত্র 

এই ডেপুটেশনের মুখপাত্র ছিলেন। 

এই কার্যে তিনি সাফল্য লাভও করিয়।- 

ছিলেন। ৬বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত| ৷ 

সরোজিনী নাইড়ু প্রভৃতি তখন লগুনে 

ছিলেন, তাহারা তাহাকে সাহাযা 

করিয়াছিলেন 

১৯১৯ সালে অমুতনহুর কংগ্রেসে 

যোগদান করিবার পর, পণ্ডিত মতিলাল 

নেহেরুর বন্তৃত। শুনিয়া ত'হার মত 

বদলাইয়! যার । তিনি কংগ্রেমের নভার 

যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে 

অপুর্ব প্ররণ! জাগ্রত হয় । কংগ্রেস 

হইতে আন তিনি আগামের গণ 

আন্দোলনে সম্পূর্ণনপে আত্মনিয়োগ 

করেন। কংগ্রেসের নির্দেশ অনুনারে 

তিনি কাউন্সিল বর্জন করেন। ১৯২০ 

সালে অনহযোগ আন্দোলনে মোগদান 

করিবার পর, তিনি ওকালতা ব্যবনর 

বন্ধ রাখেন । তাহারই চেষ্টা অনহ- 

যোগ আন্দোলন আনামের সর্বত্র ব্যাড 

হইয়াছিল। এই আন্দোলনের জন্য 

তিনি কারার হন এবং অনহযোগ 
উপলক্ষে তিনিই আনামে গব্বাপেক্ষা 

বেশী নময় কারাদণ্ড ভোগ করিয়া, 

ছিলেন। 

জীবনী-কোষ ১১০০ 

স্বরাজ্য দল গঠিত হুইণার পর, 
তিনি আনাম কাউন্সিলে প্রবেশ করেন 

এবং ম্বগাপ্য দলের নেত। নির্ববা,চত 

হন। কাউন্সিলে তাহার ওজস্থিনী 

বক্তৃতা শুনিয়! স্রকার পক্ষ পর্যন্ত 

ণিব্রত হইতেন। 

১৯২২ পালে আগামে অহিফেনের 

প্রচলন মম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য 

কংগ্রেম হইতে এক কমিটি নিযুক্ত 

করা হয়। তিনিত্রী কমিটির সদস্ত 

নিব্বাচিত হন এবং সদন্তরূপে কমিটির 

যথেষ্ট কাজ করিয়া কংগ্রেসী মহলের 

ধন্যবাদ অজ্জন করেন। 

১৯২৬ গানে গৌহাটাতে কংগ্রেমের 

বার্ষিক অধিবেশনে তিশি অভ্যর্থনা 

সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিবধ।চিত 

হন। কংগ্রেসকে পাফণ্য মাওত ককি- 

বার জন্ত তাহাকে বথেই্ট কাম্িক পরি 

শ্রম এবং নান। কারণে যথেষ্ট অর্থ দানও 

করিতে হইয়াছিল। ১৯২৯ সালে 

লাহোর কংগ্রেনে কাউন্সিল বজ্জন 

গ্ন্ততব গৃহীত হইলে, তিনি আপাম 

কাউন্সিণ হইতে স্বরাজ্য দলের নেতা 

হিনাবে পরত্যাগ করেন। 

সালে আইন অমান্থ আন্দোলন আরন্ত 

হইলে, তিনি পুনরার কারাবরণ করেন। 

আমামের প্রতোক কণগ্রেমী আন্দো, 

নেই তিনি পুরোভাগে আপিয়। 

দাড়াইতেন| 
ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বা- 

১৯৯৩০ 



১১০১ 

চনে তিনি আপাম উপত্যকার প্রতি- 

নিধি পদে বিপুল ভোটাধিকো নির্বা- 

চিত হইয়াছিলেন। পর্ষিদে যাইয়। 

তিনি আসামের অভাব অভিযোগ 

নম্পর্কে মুক্তকঠে মত প্রকাশ করি- 
তেন। পরিষদে বাজেট আলোচন! 

সম্পর্কে আসামের অভাব অভিযোগের 

কথ। উল্লেখ করিয়া! অহিফেন গ্রচলনের 

বিষয়ে অতি আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃত। 

করিয়াছিলেন। 

আগাম ব্যবস্থ। পর্ষদের নির্বাচনে 

তিনি কংগ্রেমের পক্ষ হইতে তীহার 

প্রতিদ্বন্থীকে পরাজিত করিয়। নির্বাচিত 

হন | পরিষদের প্রথম অধিবেশনের 

প্রারস্তে তিনি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বন্থুর 
অন্তরীণের প্রতিবাদ কল্পে পরিষদের 

কাধ্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়া 

থে বক্তৃতা করেন, ষ্রেটনম্যান পত্রিকাও 

ইহার গ্রশংনা করিয়াছিল। লক্ষ 
কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিবার জন্য তাহার 

বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্ত তাহার 

সেই আগ্রহ পুর্ণ হয় নাই ; 
আসামের বহু সার্ধজনীন প্রতি- 

ানের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 

ছিল। তিনি কিছুপিন 

লোৌকাঁল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। 

১৯৩৪ সালে জোড়হাটে আস!মের সব্ব- 

প্রথম কৃষক ও রায়ত সমশিলন হয়। 

তিনি ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। 
এতত্তিন্ন ১৯২৫ মালে শিবসাগরে অদ- 

ভারভীয়-তিহথাসিকএ 

গৌহাটী. 

নবীলচজ্ 

মীয় ছাত্র সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব 

করিয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে 
তাহার দৃঢ়তা, আনর্শনিষ্ঠ।, [বচক্ষণত। 
দেখিয়! সকলেই মুগ্ধ হইতেন। ১৯৩৪২ 

বঙ্গাব্দের ওরা ফান্তুন (১৯৩৬ হ্রীঃ ১৬ই 

ফরব্রমারী ) তাহার মৃত্া হয়। মৃত্া- 

কালে তাহার বয়ন ৬১ বংসর হুইয়া- 

ছিল। 

নবীনচন্দ্র ভাক্কর-মধ)যুপে তিনি 
একজন পিখ্যাত প্রস্তর শিল্পী বণিয়! 

খ্যাত ছিলেন । রাঢ় অঞ্চলে তাহার 

ণিম্মিত অনেক পাথগের দেবমূর্তি 

পাওয়! গিয়াছে । 

নবীনচক্দ্র মিত্র, ডাক্তার _লক্ষৌ 
প্রথামী একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী চিকিৎ- 

সক। ১৮৩৮ খীঃ অবের ২৭শে আগষ্ট 

(১২৪৫ বঙ্গাবের ভাদ্র) চবিবখ পরগণ| 

জেলার অন্তর্গত নৈহাটা গ্রামে তিনি 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত। 

রামনাণ মিত্র হুগলী আদালতের আইন 

ব্যবসায়ী ছিলেন। 

নবীনচন্ত্র প্রথমে টূচুড়ার ফ্রি চার্চ 
ইনস্টিটিউটে (1166 001)0701) 11961 

6০০) শিক্ষ। লাভ করেন। উক্ত 

বিস্কালয়ের শিক্ষক ডাক্তার ম্যাঁপর 

ওফাইফ সাহেব তাহ!কে অত্যন্ত ন্নেহ 

করিতেন এবং তাহ।দের নিকট হইতেই 

তিনি মনুষ্যোচিত সদ গুণরাশির প্রেরণা 

লাভ করিয়াছিগেন। তংপর ডিনি এ 

বিস্তালয় হইতেই জিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় 



 মবীনচজ। 

উত্তীর্ণ হইপ্না কলিকাতা মেডিকেল 
কলেজে অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করেন? 

কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক বণিয়। কলেজ 

কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে কলেজে প্রবেশ 

করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই। 

মেডিকেল কলেজে অনুমতি প্রাপ্ত ন৷ 

হওয়ায় এবং অভিভাবকগণের অনু- 

রোধে তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ 

করিবার ৬.2) 1169,01)675? 091111990 

পরীক্ষান্ত উত্তীর্ণ হন। কিন্ধ পর ধত্সর 

তিনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়মে মেডিকেল 

কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করেন 

এবং উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন 

করিতে থাকেন। ১৮৫৮ ঘ্ীঃ অবে 

তিনি মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় 

রসায়ন শাস্ত্রে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 

করেন এবং দুইটা প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন 

পত্রস্বর্ণপদক, কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের 

দুইটা বৃত্তি লাভ করেন। খাতনামা 

বিজ্ঞানাচার্ধয ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সর 

কার তাহার সমপাঁঠী ছিলেন। রসায়নই 

তাঁহার জীবনের গ্রধান অধীতব্য বস্তু 

ছিল। পাঠ)াবস্থ|য় তিনি কোনও কোনও 

সময় ভয়ানক অর্থাভাবে প্তিত হইয়।- 

ছিলেন। তৎফলে একবার তিনি পুরঞ্কার 
প্রাপ্ত স্বর্ণপদকগুপণির একটি বিক্রয় 

করিতে বাধ্য হন। 

১৮৬১ খ্রীঃ অবে' তিনি গ্রথমে বর্ঘা- 

আনের অন্তর্গত কালনার রাজচিকিৎ্দা- 

লয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। 

জীবনী-কোষ ১১০২ 

এই কার্ষেয অতিশয় যেগাত! ও নৈপুণ্য- 

তার পরিচয় প্রদান করিয়া বিশেষ 

সুখ্যাতি অর্জন করির!ছিলেন। ইহার 
অত্যর্ল কাল পরে তিনি বর্ধমানের মহা- 

রাঁজ। মহাতাবচাদের সঙ্গে পশ্চিমোত্তন্র 

প্রদেশ, পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে গমন 

করিয়াছিলেন। কালনায় তিনি ছর 

বসরকাণ চাকরী করিয়।ছিলেন। 

কালনায় থাকার কালে তিনি বঙ্গের 

খ্যাতনামা! কবিরাজ চন্দ্রকিশোর মেন 

মহাশয়ের চিকিৎন কগিয়াছিলেন। 

তথাকার প্রধান প্রধান ডাক্তার কৰি- 

| রাজগণও তাংার পূর্বে কবিরাজ মহা- 
শয়ের চিকিৎসা করিয়া রোগ নিরাময় 

করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। নবীন- 

চন্দ্রের পরামর্শে ই কবিরাজ মহাশয় 

কলিকাতা আদিয়া বাস করিতেছিলেন। 

যখন 1)1917909 0901000155102) এখং 

40101017200 1791000) 1)7055 

(001017)198101)” কালনায় উপস্থিত হয়। 

তখন তাহাকে এব্ষির়ে মাক্ষযদান 

করিতে হইয়াছিল; তীহার সাক্ষা 

অতিশয় মূল্যবান বলিয়। কমিশন কর্তৃক 

গৃহীত হইয়াছিল । ১৮৬৮ খ্রীঃ অন্বে 
তিনি লক্ষৌ 11765 ০511৮] এএ 

ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিষুক্ত হইয়া তথার 

গমন করেন। ১৮৯০ শ্রী; অবঃ পর্ধ্য্ত 

তিনি মুনামের সহিত এ কাব্য করিয়। 

অবদর গ্রহণ করেন। এই সমযষের 

মধ্যে ১৮৮৬ শ্ীঃঅবে তিনি দুই বদরের 



১১০৩ 

জন্য গৌঁড়ায় বদলি হইপ্নাছিলেদ। 

তিনি চল্লিশ বখসরকাল লক্ষৌতে অব- 

স্থান করিয়াছিলেন । সেখানে তাহার 

যশোরাশি এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়া- 

ছিল যে, কোন ছুর।রোগ্য ব্যাধি হইলে 
জনসাধারণ মেখানের সিভিল সার্জনকে 

না ডাকিয়া, তাহাকে ডাকিতেন। তিনি 

সেখানে জনদাধারণের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও 

বিশ্বাসের পাত্র হইযফ়াছিলেন। অনেক 

ইউরে|গীয় ডাক্তার ও মুসলমান 

হাকীমগণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাহার 

পরামশ গ্রহণ করিতেন। তিনিবে 

সময় লক্ষৌতে গমন করেন), তখন 

সেখানে হাকিমী চিকিৎসারই অধিক 

প্রাধান্য ছিল। কারণ মুসলমানের! 

এলোপ্যাথিক ওঁষধে মগ্য মিশ্রিত থাকে 

বলিয়।9 এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাই- 

তেন না। সেই জন্ত লক্ষৌতে উহা 

ততটা প্রসার লাভ করিতে পারে নাই 

কিন্তু নবীনচন্দ্র সেখানে গমন কর্িবারপর 

তাহার চিকিৎপাগুণে, দক্ষতায় ও 

সৌজন্যে মুনলমানদের এই সংস্কার দূর 
হইয়াছিল এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎস। 

বিশেষভাবে প্রচণিত হইয়াছিল। 

এমন কি স্বয়ং লক্ষৌর নবাব, উম্রা 
ও অন্তান্ত প্রধান মুলপমালগণ আপনার 

ও পরিবারের চিকিৎসার জন্ত নবীন. 

চন্ত্রকে ডাকিতেন। নবাব ওয়াঞধীদ 

আলী থ৷ সাহেবের চিকিৎসক, দিল্লীর 

বাদশাহের বিখ্যাত ফয়জাবাদ নিবালী 

ভারতীয়-এভিহাজিক মবীনচন্র 

হাঁকীমহ্থয় তাহার চিকিৎলাধীন হইর।- 

ছিলেন। সিয় সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু 

এবং পিয়াধশ্ী অযোধ্যাধিপ গোপনে 

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়।, তাহার 

[নিকট হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। 

এ্টনি ম্যাক ভোনাজ্ডের শামন- 

কালে যখন প্লেগ ভীতি উপস্থিত হয় 

ও সরকারের প্রতি জননাধারণ ভয়ানক 

অবিশ্বাসী হইল! উঠে, তধন সম্প্রদায় 

নির্বিশেষে অপংখ্য লোক সন্মিপিত- 

ভাবে ছোট লাটের নিকট এক দরখাস্ত 

করিস্কাছিল। তাহাতে নবীনচন্দ্রের 

সম্বন্ধে এরূপ লিখ! ছিলযে, তাহার 

পতি সম্প্রদাঞ্জ নির্বিশেষে সকলেরই 

বিশেষ আস্থা আছে এবং তিনি ষে 

ব্যাধিকে যথার্থ প্লেগ বলিয়৷ মত প্রকাশ 

করিবেন, তাহ! জনসাধারণ অনাপন্তিতে 

গ্রহণ করিবে । তাহাকে অবলম্বন 

করিরা কয়েকখাশি উন্নত চরিত্রের 

উপ্দ, উপন্থ/ন রচিত হইয়াছে এবং 

তাহাকেই আদর্শ করিয়া! পণ্ডিত রতন- 

নাথ তাহার উপন্তামের প্রধান ব্যক্তি- 

গণের চরিত্র অঙ্কত করিয়াছেন । তিনি 

সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ও ধর্ে 

একেশ্বরবাদা। ছিলেন কিন্তু কোন 

বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া কখনও 

নিজের পরিচয় দেন নাই। 

নবীনচজ্জ রায়ঃ পণ্ডিত_ একজন 
পঞ্জাব প্রবাণী খ্যাতনাম। বাঙ্গালী শিক্ষা- 

ব্রতী ও জনহিতৈষী। অতি দীন অবস্থ! 



বীনচন্জ 

হুইতে তিনি সমাজের উচ্চন্তরে আরো- 

হণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই 

চাকরীর উদ্দেশ্তে গৃহত্য।গ করিয়া, নিরা- 
শরয়ের স্ার তাহ'কে অনেক স্থানে ভ্রমণ 

করিতে হয়। এমন কি পরসার অভাবে 

অনেক ননদয়ে তাঁহাকে অনাহারে 

থাকিতে হইন্াছিল | এই ছুরবস্থা] হইতে 

তিনি শ্বীয় গ্রতিভ! ও অধাবদায় বলে 

পঞ্জাবের অপৈতনিক বিচারপতি 

(00201917 1185190569 )১ জঙ্টিন 

অবদি পীদ 9 ডেপুটি এক।উন্টেপ্ট জেনে- 

রেলের কাধ্যে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি পঞ্জাব ধিশ্বপিগ্ভালর়ের সন্ত, 

পরীক্ষক ও ডেপুটি রেজিষ্ী'র ছিলেন। 

১৮৮২ গ্রাঃ অবে লাহোরে এহন্দু সভ।, 

প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি উহ্থার সম্পাদক 

নিযুক্ত হন | টিপি পঞ্জান ব্রাঙ্ম মমা- 

জের সম্পাদক এবং কাঁণা বাড়ীরও 

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পঞ্জাবে: সব্বাবধ 
উন্নতি কল্পে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা 

করয়াছেন। তাহার হার কয়েকজন 

বাঙ্গালার চেষ্টায়ই পঞ্জাৰ শিক্ষা দীক্ষ। 

ও নান! বিষয়ে উন্নতি ল।ভ করিতে 

পারিয়াছে। তিনি পঞ্জাবে বিশিন্ট নেতা 

ও জ্ঞানে অদ্বিতীয় বলিয়া পিবেচিত 

হইতেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অবে প্রতিষ্ঠিত 

'আঞুমান-ই-পঞ্জাব সাহিত্য সভার 
তিনি অন্থতম প্রতিষ্ঠাত| ও সম্পাদক 

ছিলেন। তিনি হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধ 

করিবার জন্ট বিশেষ 'ঘত্ব করিতেন। 

জীবনী কোষ ১১০৪ 

'াহারই কন্ত! (বনলত। দেবীর মৃত্যুর 

পরে) অন্তঃপুর সম্পাদিকা হেমস্ত- 

কুমারী চৌধুরী পঞ্জাবে “মুগৃহিণী? নামী 
একখানি হিন্দী পত্রিকার সম্পাদিক। 

ছিলেন। নবীনচন্দ্র নিঙ্জেও কয়েক 

থান। হিন্দী পুস্তক লিখিয়াছেন। “নবীন 

চন্দ্র? নামে তাহার রচিত একখান। 

হিন্দী ব্যাকরণও আছে । *স্থিতিতত্ 

আর গাততত্ব+ (01010761065 0 96৪ 

0850 %00 1)710910105 ), “জলস্থিতি 

জলগতি আউর বাযুকাতত্ব (7710- 

0191)65 0£ 11701201109 200. 11000- 

012,0105 ) নামে ছুইথানি বিজ্ঞান গ্রন্থ 

তিনি রচলা করিয়াছেন। তিনি লাহোর 

ওরিএণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষ (1১1001- 

[91) পদে শিবুক্ত হইগাছিলেন। তিনি 

এবং তাহার বন্ধু মারদ। বাবু উভবের 

চেষ্টাতেই ম্বামা দরানদ্দ সরা 

পঞ্জাবে গমন করেন । তাহারা এ৭ং 

লাহোর ত্রাঙ্ম মমাজ শ্বামাজার প্রধান 

সহায়ক ছিগেনল। পরে ব্রাঙ্ধ নমাজের 

সহিত শ্বাশীজার কোন কোন ব্যাপারে 

মতানৈক্য হওয়ার, স্বামীগা “আধ্য 

সমাজ? পামে স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন। 

এইখানেই আর্য) সমাজ প্রতিষ্ঠার 2-৫- 

পাত হয়। তিনি পঞ্জাসের সকণ 

জনহিতকর কারধ্যেই ঘনিষ্টভাবে যুক্ত 
ছিলেন। তিনি ব্রান্ষধন্থে দীক্ষিত হইর।- 

ছিলেন এবং ব্রাহ্মদমাজের উন্নতির 

জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিতেন। “নারা- 
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ধন্” নামে একখানা গ্রন্থ তিনি 

প্রণয়ন করিপাছিলেন। তাহার আর 

একটী বিশেষ কীর্তি মধ্য প্রদেশে বাঙগ।লী 

উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা । মধ্য 

ভারতবর্ষের অন্তর্গত খাণ্ডোয়। জিলায় 

তিনি বহু বিস্তৃত ভূমি গ্রহণ করিয়া 

ছিলেন। তিনি ইহ! বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন যে, চাঁকরীজীবী বালালীর 

প্রতিভা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের 

দিকে ফিরাইতে না পারিলে, এই 
জাতির সম্যক উন্নতি হইবে না। 

বিশেষতঃ অদূর ভণিষাতে তাহাদের 

চাকুরী ছুলভ হইবে। এই গব চিন্ত। 

করিয়াই তিনি খাঞ্চোয়া জিলার জমি 

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছা 

ছিল যে, বহু বাঙ্গালী তথায় যাইয়া 

উপনিবেশন স্থাপন করিরা বপতি করে 

এবং কুধিকার্ধ) দ্বারা জীবিক। নিব্বাহ 

করে। কিন্তু তাহার আশা ফলবতী 

হয় ণাই। 

সরকারী চাকুরী হইতে অবসর 

গ্রহণ কারয়া, তান মধ্য ভারতবর্ষের 

অন্তরগত্র রতলাঁমের মহারাজার মন্ত্রীর 

পদ গ্রহণ করেন। এই কার্যেও তিনি 

বিশেষ সুনাম অঞ্জন করিয়।ছিলেন। 

তাহার সুব্যবস্থায় 'একিকে যেমন 

রাজোর আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়।ছিল, 

অন্ভদিকে তেমনি রাগ্গে শাসন 

সুশৃঙ্খলাও স্থাপিত হইয়।ছিল। ১৮৯০ 

হীঃ অন্দে তাহার মৃত হয়। 
১৩৯-১6৩ 

নবীনচজ্দ্র সেন-_ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কৰি 

ও সন্তরান্ত রাঙ্গকর্্মচারী। চট্টগ্রাম 

জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত নয়া- 

পাড়। গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাঝের ২৯শে 

মাঘ ( ১৮৪৬ ত্রীঃ ফেব্রুয়ারী) তাহার 

জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোগী- 

মোঁহন রায় ও মাতার নাম রাজ. 

রাজেশ্বরী। গোপীযোহন রায় নয়া. 

পাড়ার বিখ্যাত জমিদারবংশে সন্তান 

ছিলেন। তিণি প্রথমে চট্রগ্রামের পেস্ক'র 
পরে সেরিস্তাদার তৎপরে মুন্সেফ এবং 

অবশেষে উকীল হইয়্াছিলেন। বৈষগিক 

জীবনে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন । 

নবীনচন্ত্র প্রথমে পাঠশালাতে শিক্ষ। 

লাভ করেন এবং পাঠশালার পাঠ 

সমাপ্ত করিয়া চট্টগ্রামের উচ্চ বিস্যালয়ে 

প্রবেশ করেন! তিনি মাতার আছুরে 

ছেলে ছিলেন এবং মাতার নিকট 

হইতে অতাধিক প্রশ্রয় পাইয়! টাৈশবেই 
অতিশয় উচ্ছঙ্খল হুইয়1 পড়িকাছলেন। 
উচ্ছল ম্বতাবেরজন্ত বিস্তালয়ে তাহাকে 
যথেষ্ট শাসন কর! হইত; কিন্ত তিনি 
শাসনের৪ অতীত ছিলেন। এইবজন্ত 

বিগ্ভালয়ে তিনি এছুষ্টের শিরোমণি, 

( 1৩76 8২9 8196) উপাধি গ্রাণ্ত 

হইয়!ছিলেন। ১৮৬৩ ত্রীঃ অব তিনি 
চট্টগ্রামের উচ্চ বিদ্কালয় হইতে গ্রবে- 
শিক (77008)09 ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হুইগ্বা কলিকাত। আমি প্রেষিডেন্দী 



'জবীনচজ্ 

কলেজে এফ-এ পড়িতে আরম্ভ করেন 

এবং উক্ত কলেজ হইতে ১৮৬৫ গ্রীঃ অবে। 

এফ-এ ও ১৮৬৮ বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ 

হন। এক একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 
দেশের লোক অবাক হইত যে এমন 

দুষ্ট ছেলে কি করিয়৷ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হয়| নবীনচন্ত্রের বংশের উপাধি রায়। 

ঢাকার নবাবকর্তৃক তাহার পৃর্ববপুরুষগণ 

এই “রায়” উপাধি প্র[ণ্ড হইয়াছিলেন। 
নবীনচন্ত্র তাহার একজন খুর্পতাত 

ভ্রাতার ভ্রান্তিতে এই মম্মানঙ্গনক উপাধি 

পরিত্যাগ কৰিয়াছিলেন। তাহার 

খুল্পতাত ভ্রাত! তাহাকে বলিয়াছিলেন 

যে, “রায়” সম্মানহচক উপাধি নামের 

সঙ্গে আপনি ব্যবহার করিতে 

নাই। এই জন্ত তিনি বিগ্ভালয়ে “রায় 

উপাধির পরিবর্তে. মেন উপাধি লিখান 

এবং পিজের নামের মঙ্গে সেন ব্যবহার 

করিতে থাকেন। তাহার পূর্ববপুরুষগণ 

হুগলী গিলার ত্রিবেণী নামক স্থানে 
বাম করিতেন। 

এফ-এ পরীক্ষার 'একমাস পুর্বে 

নবীনচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার 

'পিতা গোপীমোহন রায় অতিশয় পরোপ- 
কারী ও দানণীল বাক্তি ছিলেন। এই. 
জগ্ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াও তিনি 
কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না! 
বি-এ পড়িবার সমস্ন নবীনচন্ত্র পিতার 
নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। তিনি 
ছাত্র পড়াই নিজের খরচ বহুন 

জীষনীকোষ ১১৩৯ 

করিতেন । এই দমদ্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তা- 
সাগর মহাশয় তাহাকে অর্থ সাহাধ্য 

করিতেন। তহুপরি বি-এ পরীক্ষার পূর্বে 

১৮৬৭ ত্ীঃ অবে' তাহার পিতার মৃত্যু 

হয়। তখন বুহৎ সংসারের ভার 

তাহাকেই বহন করিতে হইয়াছিল। 

বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবাব্র কিছুকাল 
পরে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হইর! 

তিনি ডেপুটি ম্যানিষ্রেট হন । বাঙ্গালার 

নান] জিলায়, বিহার ও উড়িম্তায় দীর্ঘ- 

কাল কাধ্য করিকাছেন। তিনি যখন 

যে মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইতেন, সেই- 

থানেই শান্তি ও শৃঙ্খল! শিধান এবং 

নানা প্রকার জনহিতকর কাঁর্ধে বিশেষ 

চেষ্টা করিতেন। এই সবকার্যের 

জন্, তিনি প্রত্যেক স্থানেই বিশেষ 

ন্থনাম অঞ্জন করিক্কাহিলেন। 

তিনি স্বভাৰ কবি ছিলেন । পঠ- 

দ্শাতেই তিনি বিণিধ বিষরনক কবিত। 

(লিখিরা অনেক মাপিক পত্রিকায় গ্রকা- 

শিত করিতেন। তিনি বখন প্রেমি- 

ডেন্নী কলেজে অধ্যরন করিতেন, মেই 

সময় প্যারীচরণ মব্ুকার মহাশয় উক্ত 

কলেজে অধাপন। করিতেন এবং তিন 

এডুকেশন গেঞ্গেটের (1017056101) 

(091%%9660 ) মম্পার্ক ছিলেন। এই 

সত্রে নবীনচন্ত্রের অনেক কবিতা! এডু- 

কেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। এবিষয়ে 

প্যারীচরণ তীহাঁকে বিশেষ উৎসা 

প্রধান করিতেন। 



১১০৭ 

তিনি সরকারী কাধ্যে নিধুক্ত 

হইয়। প্রথমে যশোহরে গমন করেন । 

ঞঁ সময় যশোহরে শিশিরকুমার ঘোষ 

ও মতিলাল ঘোষ মহাশয়গণ অমৃত- 

বাঁঞজজার পত্রিকা কেবল' মাত্র প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন । সেইখানে তাহাদের 

সহিত নবীনচন্দ্রের বিশেষ হৃদ্ধত৷ জন্মিয়া- 

ছিল। যশোহরে এক বৎসর কার্য্য 

করিয়। তিনি মাগুর। বদলী হন এবং 

মাগুরা হইতে মহকুমার শালনভার 

প্রাপ্ত হইয়। তিনি ভবুয়] গমন করেন। 

প্রথানে ১৮৭১ খ্রীঃ অবে তাহার “অব- 

কাশ রঞ্রিনী” কাব্য প্রকাশিত হয়। 

তিনি স্থকৌশলে আপনার জীবনের 
দুঃখের কাহিনী এই কাবো প্রকাশিত 

করেন এবং অবসর সময়ে রচিত বলিয়। 

এই ক।ব্যের এইরূপ নামকরণ করেন ; 

ভবুয়া হইতে তিনি জন্মভূমি চট্টগ্র!মে 
আসেন। এখানে ১৮৭৫ খ্রীঃ অবে 

তাহার “পলাশীর যুদ্ধ কাব্য প্রকাশিত 

হয়। এই কাব্য প্রকাশিত হইলে 

তিনি একজন প্রতিষ্ঠীবান লেখক বলিয়া 

সকলের নিকট পরিচিত হন। তাহার 

সময়ে চট্টগ্রামে রোডসেসের নুত্তন 

বাবস্থা হয়। তিনি তাহাতে অনেক 

কিছু করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ তরী; অবের 
ভীষণ ঘুর্ণাবর্তে চট্টগ্রামের বহুষ্থান 
বিধ্বস্ত হয় এবং সমুদ্র প্রাবনে ও বিস্ৃ- 

চিক] রোগে ৮০০০০ লোক মৃতামুখে 

পতিত হন্ন। সেই নমর তিনি শানক 

ভারতীয়-এঁভিহািক নীনচ্া- 

কর্মনচারীরূপে অন্তান্ত রাজকন্মচারীর 

সঙ্গে বিপনন লোকরধিগের যথানাধ। সাাষ] 

করিয়।ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারী 

বিগ্ভালয়ের সম্পাদক (99০:662: ) 

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সময় চট্ট- 
গ্রামে কলেজ ছিল না। তিনি ডাক্তার 

অন্নদাচরণ খাস্তগির (49518080% 901, 

৫০০: ) মহাশয়ের মিত মিলিত হুইয়। 
চট্টগ্রাম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 

তখন উহ দ্বিতীয় শ্রেণীরকলেজ ছিল । 

চট্টগ্রাম হইতে তিনি পুরীতে 
প্রেরিত হন। দেখানে কবি রঙ্গলালের 

সহিত তাহার পরিচয় ও বন্ধুতা স্থাপিত 

হয়। তাহার সময়ে পুরীর রাজা নর- 

হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হইর়1ছিলেন। 

নবীনচন্ত্র সেসন আদালতে দরকার 

পক্ষে রাজার বিরুদ্ধে মোকদ্দম! পরি- 

চালন! করেন, বিচারে রাজা অপরাধী 

প্রতিপন্ন হইয়া! দীপানস্তর দণ্ড প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। তিনি পুরীতে জগন্নাথ- 
দেবের রথযাত্রা উৎমবের নান! প্রকার 

স্থব্যৰস্থ' করিয়াছিলেন । তৎপর তিনি 

আরও অনেক স্থানে বদলী হইয়। কাধ্য 

করিয়াছিলেন শ্রী; অবে 

তাহার রচিত “রঙ্গমতী” কাবা, ১৮৮৬ 

শ্;ঃ অবে 'রৈবতক* কাব্য এবং ১৮৯৩ 

হ্ীঃ অবে। “কুরুক্ষেত্র, প্রকাশিত হয় । 
এতদ্বাতীত আলিপুরে থাকাকালীন 

ক্রমে তাহার 5ও+, গীত।” ঝি৪” 

“অমিত।ভ” ও প্রভাব" কাব্য প্রকাশিত 

১৮৮৩ 



নবীনপত্তিত 

হয়। পরে তৃতীয়বার চটষ্টগ্র।মে যাইয়! 

তিনি তাহার শেষ কাব্য “ভান্গুমতী? 

রচন। করেন। তিনি যখন ফেনীতে 

বদলী হন, তখন ফেনীসহরের অবস্থ। 

অতিশয় খারাপ ছিল। তিনি অনেক" 

গুলি সরকারী আপিগ আদালতের 

গৃহ নির্মাণ, পুরাতন দীর্ধিক। সংস্কার 

প্রভৃতি কাধ্যের দ্বার ফেণী সহরের 

যথেষ্ট উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

তিনি ময়মনলিংহ থাকাকালীন অনুস্থ 

হন এবং সরকারী কার্য ত্যাগ করিয়! 

অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ 

হইতে টট্টগ্রামে আপিয় তিনি চট্- 

গ্রামেরই নিকটবন্তা পাহাড়ে একটা 
বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন । 

বঙ্গাবের ১০ই মাঘ (১৯০৯ খ্রীঃ অবের 

২৩শে জানুয়ারী) সেইখানে তিনি পর- 

লোক করেন। তিনি "আমার জীবন, 
নামে স্বীয় জীবন চরিত পাচ থণে 

প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি 

তেজন্বী, স্বদেশ ্তামিক ও পবোৌপকারী 

ছিলেন। পরোপকারের জন্ত স্বদেশ 

প্রেমের জন্ত এবং নিজের বিবেক অন্থু- 

ষায়ী কার্ষোর জন্ত তিনি অনেকবার 

বিপদগ্রন্ত হইয়াছিলেন। ভিনি মোট 

চৌদখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়া- 
ছেন। যতদিন বঙ্গভাষ! থাকিবে তত. 

দিন তাহার নাম সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত 

খাকিবে। 
নবীম পণ্ডিত-- একজন গ্রন্থকার । 

১৩১৫ 

জীবনী-কোঁৰ ১১০৮ 

১৮৪৮ শ্রী; অব তিনি 'সারাবলী” 

নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। 

এই পুস্তকের বিষয়বস্ত মহাভারত, 

কেটলী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, 

মার্শমানের ইতিহাস, ষ্য়াটের বাঙ্গালার 
ইতিহাঁন প্রন্ৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত 

হইয়াছে। 

নয়চজ্র স্রী- একজন জৈন পণ্ডিত। 
তাহার গ্রন্থের নাম--হম্মীর মহাকাঁব্য। 

নয়নপাল--মহ্বৎ ৫২৬ (খ্রাঃ ৪৭০ ) 

অবে কনোজ রাজ্য অধিকার করেন। 

সেই সময় হইতে রাঠোরগণ কামধ্বজ 
উপ নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে 

লাগিলেন। নয়নপাঁল পদারৎ নামে 

একটি পুত্র লাভ করিয়ীছিলেন। উক্ত 

পদারতের পুত্র পুঞ্জ। 

নয়নপ্রী_একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত। 

সমন্ততত্র রচিত “চতুরঙ্গ সাধন টাক? 

নামক একখানি বৌদ্ধ ধন্ম গ্রন্থ তিনি 
তিববতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন 
নেপালেব বাঁজধানী। কাীঠম ৩ 1৩ুনি 

অবস্থন করিতেন । 

নয়নাদেবী_তিনি আসামের প্রাগ, 
জ্যোতিষপুরের পুষ্য বংশীয় নরপ,ত স্থিত- 

বন্মীর মহিষী ছিলেন! স্থিতবর্া ও 

পুষ্যবন্ম। দেখ । 

নয়নানন্দ দাস--একজন বৈষ্ণব পদ- 

কর্তা ও গ্রন্থকার । তাহার পুর্ব নাম 

ফ্রবাননদ মিশ্র। তিন মুর্শিদাবাদ 

জিলার কাঁন্দী মহকুমার অধীন ভরত- 



১১০৯ 

পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

পিতার নাম বাণীনাথনিশ্র। তিনি প্রসিদ্ধ 

বৈষ্ণবাচার্ধ্য গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুর 

ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নীলাচলে গমনকালে 

গদাধর পণ্ডিত তাহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 

গোগীনাথের সেবার ভার ঞ্বানন্দের 

উপর অর্পণ করিয়! যাঁন। গৌরাঙ্গের 

লীলা দর্শন মাত্রই তিনি তাহা পঞ্ডে 

বর্ণন। করিতে পাখণিতেন। তাহার 

অত্যাশ্চার্ধয করিত্ব শক্তি দেয়! 

গোৌরাঙ্গদেব ও গদ।ধর পণ্ডিত তাহাকে 
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং গদাধর 

পাঁগত তাহার নাঁম নয়নানন্দ রাখেন। 

১৫৮২ শ্বীঃ অন্দে খেতুরীতে নরোত্তম 

দাস কর্তৃক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে 

তিনি গমন করিয়াছিলেন। তিনি বহু 

সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে তাহার প্রকাশিত পচিশটি ও 

অগ্রকাশিত একাত্তরটি পদ পাওয়। 

গিয়াছে । প্রায়োভক্তি রনাস্তর নামে 
(তন একখ$না। শ্রীস্থ বূডলা কিক 

ছিলেন। তাহার বংশধরেরা এখনও 

ভরতপুরে বান করিতেছেন । 

নয়নানন্দ শর্ম।--অমর কোষের এক- 

জন টাকাকার। গ্রন্থের নাম কৌমুদী। 

নয়নারায়ণ--তিনি পঞ্জাবের অধি- 

বাসী। তিনি মংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় 
বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন | সম* 

সীমগ্সিক বড় লোকের! তাঁহাকে বিশেষ 

শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সংস্কৃত ভাবায় 

ভারতীয়-এঁভিহাঁসিক নয়পাল 

রচিত রামায়ণ, মহাভারত, শ্ীমদূভাগ- 

বত ও হরিবংশ হইতে ৰীর কাহিনী 

সকল সংগ্রহ করিয়া ফাঁনী ভাষায় গুল. 
শান-ই-রাঞ্জ” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা! 

করিয়াছিলেন ১৭২৬ খ্রীঃ অন্দে 

দিল্লীর সম্রাট মোগাম্মদ শাহের সময়ে 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

নয়পাল-_তিনি বঙ্গের পালবংশীয় 

প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র। সস্তবতঃ 

নয়পাল ১*২৫ খ্রাঃ অবে রাজ্যভার 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নয়পালের সময়ে 
জগদ্িজয়ী চেদিরাজ কর্ণদেব বঙগদেশ 

আক্রমণ করিয়াছ্িলেন। কিন্তু তিনি 

নগর অধিকর করিতে না পারিয়া 

কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির ধ্বংস 

করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেন! 

জয়লাভ করিলে, অতীশ দীপগ্র 
শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় তাঁহাদের মধ্যে 

সন্ধি স্কাপিত হইন়াছিল। অধিকত্ত 

পরে কর্ণের কন্ঠ! যৌবনত্রীকে নয়পাণের 
পুত্র তৃতীস্ধ বিগ্রহপাঁজ। বিবাহ ককিয- 

ছিলেন। নয়পাল দেবের চতুর্দশ 

রাজ্যাঙ্কে রাঁজমত্যী উদ্দাকার ব্যয়ে 

লিখিত একখানি 'পঞ্চরক্ষা” নামক গ্রন্থ 
আবিষ্কৃত হইপ্জাছিল। ইহা এক্ষণে 

কেমূৃত্রিজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের পুস্তকাগারে 
আছে। সম্ভবত তিনি বিংশতি বর 
রাজত্ব করিয়া ১০৪৫ খ্রীঃ অবে' পর- 

লোক গমন করেন। গ্রসিদ্ধ আছুর্বেদ 
শান্তরবের্ত! চক্রপাণি দত্তের পিত। নারায়ণ, 



নয়বিজয় 

মহারাজ! নয়পালের রন্ধনশাণার অধাক্ষ 

ছিলেন। জনার্দান মন্দিরের প্রশস্তি 

রাজবৈস্ক সহদেবকর্তৃক এবং গদাধর 

মন্দিরের প্রশত্তি বৈস্ত বন্্রপাণিকর্তৃক 

রচিত হুইগ়্াছিল। ইহাতে বুঝা বায় 
ময়পালের সময়ে বৈস্ জাতির বিশেষ 

উন্নতি হইয়াছিল। নরপালের সময়ে 
বিক্রমপুক্সবাসী অতীশ দীপদ্কর ভ্রীজ্ঞান 

নালনদ বিহারের সঙ্গস্থবির ছিলেন। 

পরে ভিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ তীববতে 

গমন করেন। নয়পালের উৎসাহে 

বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত গড়ে যথেষ্ট প্রসার 

লাভ করিয়াছিল। 
নয়ধিজয় স.রী_হির বিজয়স্থরীর 
শিষ্চ কল্যাণ বিজয়, তৎশিস্ত লাভ 

বিজয় । এই লাভ বিজয় সুরীর শিখা 

নয় বিজয় স্রী। তাহার শিষ্য যশো- 

বিজয় গণি। তাহারা সকলেই প্রসিদ্ধ 
জৈন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ 

তিনি খীঃ ফোড়ণ শতাববীর শেষভাগে 
ও সপ্তম শতাবীর প্রথমভাগে বর্তমান 

ছিলেন। 

অম্নসেম দ্বত্ত--গ্রাচীন পুথী হইতে 

জান! যায় যে কাউসেন দত্তের পুত্র 

নয়সেন দত্ত পৃথিবীতে শিবের ব্রত গ্রচ- 

লন করেন। 

'অর--(প্রথম) কাশ্দীরের একজন রাজা। 

তাহার আন্ত নাম কিরর। তিনি 
কাশ্মীরপতি দ্বিভীয় বিভীষণের পুত্র । 
একক বৌদ্ধ মন্ন্যাসী তাহার স্ত্রীকে হরণ 

জীবনী-কোৰ ১১১০ 

করিয়াছিল বপিয়া, সেই রাগে তিনি 

হাজার হাজার বৌদ্ধ বিহার পুড়াইয়! 

ভন্মীভূত করিয়াছিলেন। তিনি বিতস্ত] 

নদীর তীরে একটা সুন্বর নগর স্থাপন 

করিয়াছিলেন। সেই নগরে নুশ্রব! 
নামে এক নাগ বাম কঞিতেন, তাহার 

কনিষ্ঠ! কন্ত। চন্দ্রলেখাকে বিশাখ নামক 

এক ত্রাণ কুমার বিবাহ করেন। 

কিস্ত রাজ। নর চন্দ্রলেখার রূপে মুগ্ধ 

হইয়! প্রথমে নান! কৌশলে তাহাকে 
হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্ত 

ইহাতে অকৃতকার্য হইয়া, তিনি সসৈন্তে 

জাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন । 

বিশাখ তখন চন্দ্রলেখাকে সঙ্গে করিয়া 

স্বীয় শ্বশুর নুশ্রবার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। ন্ুশ্রবা স্বীয় জামাতা বিশাখের 

মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়! সসৈন্টে 

কিন্নর নগরী আক্রমণ করিয়া রাজ! 

নরকে নিহত করেন । নরের অত্যা- 

চারে কিন্নর নগরী একেবারে ধ্বংশ 

প্রাপ্ত হয়। তিনি ৯৯২--৯৫২ খ্রীঃ 

পূর্বাধ পর্য্স্ত চলিশ বৎসর রাজত্ব 

করিয়। ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে, তাহার পুত্র 

সিদ্ধ কাশ্মীরের রাজ! হইফ়াছিলেন। 

নর-_(দ্বিতীক্) কাশ্নীরের একজন রাজ! | 

তিনি কাশীরপতি বসুনন্দের পুত্র। 
৪৮৯-_-৪২৯ খ্রীঃ পূর্বাব্ধ পধ্যন্ত ষাট 

বৎসর রাজত্ব করিয়। পরলোক গমন 

কগ্গিলে, তাহার পুত্র অক্ষ রাজ। হইয়া- 
ছিলেন। 



১১১১৯ 

নর- (তৃতীয়) অতি পূর্বকালে কাশ্মীর 
গ্রদেশের অন্তর্গত দার্ববাভিসার প্রদেশে 
ভরদ্বাজবংশীয় নর নামে একজন রাজ। 

ছিলেন। তীহাঁর নরবাহন নামে এক 

পুন্র ছিল। নরবাহনের পুত্র ফু, ফুল্লের 

পুত্র স্বার্থবাহন। তাহারা কাশ্মীরের 
উদয়রাজবংশের অ।ণি পুরুষ। 

নরক--তিনি আনামের প্রাচীনকালে 

একজন রাজ1। পুরাণাদিতে তীহার 

সম্বন্ধে অনেক আধ্যাফ়িকা আছে। 

(এ সম্বন্ধে জীবনী-কোষ ভারতীয় পৌরা- 

ণিক অংশ দ্রষ্টব্)। নরকাসুরের পত্ধী 

মায়া বিদর্তরাজের কন্যা ছিলেন। 

তাহার রাজধানী প্রাগ. জ্যোতিষপুরে 

( বর্তমান গৌছাটি) ছিল। পশ্চিমে 
রংপুরের সীমান্তবন্তী করতোয়া হইতে 
পুর্বে ডিক্রগড়ের অন্তঃগত ডিক্রাং 

নদী পর্য্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 

তিনি যে একজন পরাক্রান্ত রাজ। 

ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 

নরকান্রের মৃত্যুর পরে তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র ভগদত্ত পিংহাদনে আরোহণ 

করেন । 

নরচজ্দ-একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত, 

১৫১৯ শকের (১৫৯৭ শ্রীঃ) পুর্বে” নরচন্ত্র 

জ্যোতিষ ব। পদ্ধতি” নামক গ্রন্থ রচন। 

করেন। তুবনদীপ নামক গ্রস্থও 
তাহার রচিত। 

নরচজ্জ তটরী চার্য্য--একজন তান্ত্রিক 
উপাসক ও ষ্টামা সঙ্গীত রচয়িতা | বর্ধ- 

ভারভীয়-ভিহাদিকএ নরনারায়ণ 

মান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার 

অধীন জন্বকদহ বা জাম্দে! নামক 
গ্রামে অনুমান ১৭৮৩ খীঃ অবে তাহার 

জন্ম হয়! তিনি অত্ন্ত ধর্মপ্রাণ 

ছিলেন। তিনি অনেকগুণি উচ্চাঙ্গের 

ভাবপূর্ণ ও ঠিত্তাকর্ষক শাম! সঙ্গীত 
রচন। করিয়াছিলেন । 

নরচজ্ রায়। কুমার-একজন শক্তি 

সঙ্গীত রচরিতা। কৃষ্ণনগরের যাজবংশে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার রচিত্ত 

শ্তাম। সঙ্গীতগুপি প্রমিদ্ধি লাভ করিয়।- 

ছিল। 

নরদেব নাথ--তিনি নাথ গন্থী সম্প্র- 
দায়ের একজন পিদ্ধ পুরুষ । হ$যোগ 
প্রদীপিকায় যে চৌদ্ধঙন দিদ্ধনাথের 

উল্লেখ আছে, তিনি তাহাদের অন্ভতম। 

নরনারায়ণ তিনি কোচবিছারের 

অধিপতি বিশ্ব নিংহের অষ্টাদশ পুত্রের 
অন্ততম। পিতার মৃত্যুর পরে ১৫২৮ 
খীঃ অবে তিনি সিংহাপনে আরোহণ 

করেন। তিনি অগাধারণ পরাঞ্রম- 

শালী নরপতি ছিলেন। তাহার ভ্রাতা 

গুরুধবঙ্গ তাহার প্রধান সেনাপতি 

ছিলেন। এই সেনাপঠি যেমন পরা- 

ক্রমণালী ছিলেন, তেমনি অতিশগ় ক্রুত 

গতিতে পরদেশ আক্রমণ করিয়া, স্াধি- 
কার করিতেন। এইজন্ত তাহার 

চীল। রায়+ নামে একটী উপনাম ছিল। 

নরনারায়ণ এই ভ্রাতার সাহায্যে আসাম 
কাছাড় কামরূপ, জয়ন্তিয়া, ডিমাপুর 



নরপতি 

শ্রীহট, ত্রিপুর! গ্রভৃতি রাজা জয় করিয়া 

ছিলেন । ইতিপুর্বে কাল! পাহাড় বনু 

হিন্দু মন্দির নষ্ট করিয়াছিল। ভূপতি 
নরনারারণ সেই মকল দেব মন্দির পুন 

 মির্ধাণ করিয়াছিলেন।  গৌহাটার 
কামাধ্যা দেবীর মন্সিরও কাল! 
পাহাড়ের হস্ত হইতে রক্ষ] পার নাই। 

নরনারায়ণ ১৫৫ তরী: অবে কামাথ্যা 

দেবীর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়। 
দেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে মহারাজ নর- 

নারায়ণ ও তীয় ভ্রাত1 সেনাপতি শুরু- 

ধবজের গ্রতিমুত্তি বর্তমান আছে। তাহার 
সময়ে কোচবিহার রাজ্যের সীমা বহু 
দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি 
ভুটানের দেবরাককে ও পুর্ব আসামের 
শান জাতীয় আহুম রাজকে পরাছিত 

করিয়া, কর প্রদান করিতে বাধ্য 

করিয়াছিলেন। তাহার এক লক্ষ 

পদাতিক, চারি সহস্র অর্থারোহী, বহু 

রণ হস্তী ও এক সহত্র রণপোত সর্বদা 

যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। বঙ্গের মুল- 

মান শাননকর্তার! বারবার এই রাজ্য 

আক্রমণ করিয়।৷ পরে মন্ধি করিতে 

বাধ্য হল। 

নরপতি নরনারায়ণ অতিশয় বিদ্যোৎ- 

সাহী ছিলেন। তীহারই ননয়ে প্রসিদ্ধ 

বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তম বিদ্তাবাগীশ 
তাহার “প্রয়োগ রত্ব মাল” নামক 

রিখ্যাত সংস্ত ব্যাকরণ ও বাম 

সরদ্থতী শ্রীমদৃভাগবতের পদ্ঠান্ুবাদ 

জীবনী-কোবৰ 
০ পাপা পপাশ আপ শপ পাপা পেপে শী 

১১১২ 

করিয়া যশ লাভ করিয়াছিলেন। 

সুদীর্ঘ ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়! ১৫৮৪ 

শ্বীং অবে তিনি পরলোক গমন করেন। 

তাহার মৃত্যুর পুর্কেই তিনি তাহার 
রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত. করেন। পূর্বা- 
ভাগে তাহার প্রাতুষ্প,ত্র রঘুদেব নারারণ 

ও পশ্চিমভাগে কোচবিহারে তাহার 

একমাত্র পুত্র লল্কীনারায়ণ রাঁজ। হইয়া- 
ছিলেন। 
নরপাতি -(১) ধারানগরবাপী আত্- 

দেবের পুত্র নরপতি একজন শাকুনশান্ত্ 

চিব পঞ্ডিত ছিণেন। তিনি 'নরপতি 
জয়াঁচর্ধযা নামে একখান! শাকুনতন্ত 

১০৯৭ শকে (১১৭৫ খ্রীঃ) রচনা করেন। 
তিনি জৈন ধন্মনলশ্বী ছিলেন । নরপতি 
জয়ারর্যয। গ্রস্থের উপরে লরহগি ভূধর ও 
রামনাথ টীক। গ্রণয়ন করিয়াছেন। 

নরপতি -€২) নরপতি নামে এক 
জ্োোতিষী পণ্ডিত ১৩৯৭ শকে (১৪৭৫ 

ঘীঃ) 'গণিতমার+ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 

করেশ। 

নরপতি -(৩) "শৃগাল শকুন” নামক 

গ্রন্থ শরপতি কৃত। 

নরবর্ম1-(১) নরপতি চন্দ্রবন্ম। সমুদ্র 

গুপ্ডে়্ দিগ্বিঅয়ের অব্যবাহত পুকে 

বঙ্গদেশ হইতে বাহ্লীক দেশ পথান্ত 

সমস্ত ভূভাগের আধপতি ছিলেন। 
তাহার মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতা নর- 

বনী রাজ! হইয়াছিলেন। তিনি ৪০৫ 

শ্ীঃ অবে বর্তমান ছিলেন। তিনিও 
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স্বীয় অগ্রজের সায় অতিশয় বলশালা 

ছিলেন। 

নরবন্্া(২) চিতোরের রাণ। অধ্থ- 

প্রসাদের পরে ৯৭৭ খ্রীঃ অকে নরবর্ণ। 
দিংহাসনে আরোহণ করেন। 
নরবাহুন-_( ১) কাশ্ীরের একজন 

রাজ! । নর (তৃতীর) দেখ। 
নরবাহুন--৫২) তিনি. কাশ্শীরের অধি- 
পঠি ক্ষেমগ্তগ্ের ও. তদীপ্ধ মহিষী 

দিদ্দার অতি বিশস্ত মন্ত্রী ছিলেন। এমন 

কি ঠিনি স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়াও 

রাণীর উপকার করিতে কুষ্ঠিত হইতেন 

না। তাহারই বুদ্ধি কৌশলে ও শোধ্যে, 
মহিমা ও পাটল নামক সেনাপত্িঘয়ের 

বিদ্রোহে মহারাণী দিদ্দা পরিত্রাণ লাভ 

করিয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্বাসের 

পাত্রকেও যখন রাণী অবিশ্বাস করিতে 

লাগিলেন, তখন নরবাহন অতিমানে 

আত্মহত্য। করিয়াছিলেন । 

নরবাহন-- (৩) একজন আমুর্ব্বেদ 

শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তাহার 

রচিত গ্রন্থের নাম “রসানন্। কৌতুক” 
নরবাহন--(5৪) চিতোরের একজন 

শ্রাঃ নবম শতাব্দীর শেষ 

অংশে তিনি বর্তমান ছিলেন। 

নরশঙ্কর--তিনি আপামের অন্তর্গত 

বিশ্বনাথ নামক স্থানের অদূরে প্রতাপ- 

গড় নামক নগরের রাজা ছিলেন। 

তাহার অপর নাম নাগাখ্য ছিল। তিনি 

বাজ । 

ষ্টার চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান | 
১85 

ভারতীয়-এতিহাসিক নরসিংহ 

ছিলেন। প্রতাপগড়ে এখনও একটা 

হর্গের ভগ্ম।বশেষ দৃষ্ট হয়। তৎপরে 

মিমং গজং, শ্ীধর ও মৃগং নামে আরও 

চারিজন' রাজ! তথার বর্তমান ছিলেগ। 

তাহার! ছই শতাধিক বৎসর রাজন 
করির়াছিলেন। 

নরশনায়ক-_. রা: শুলুব 
রাজবংশের তিনি স্থাপন কর্ত।। তাহারই 

পুত্র বীর নরদিংহ ১৫০৫ খ্রীঃ অব 
পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্য লাভ করেন। 

নরসিংহ--(১) একজন জ্যোতির্বিদ 
পণ্ডিত 'গ্রন্থদীপিক।” নামক জাতক এবং 

বর্ষফল+ নামক গ্রন্থ্বয় তাহার রচিত। 

নরনিংহু--(২) তিনি একজন বাস্ত 

শান্ত্রকার। তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

নারদিংহ তন্ত্র। 

নরসিহ-_ (৩) তিনি প্রথমে মণিপুরের 
বিখ্যাত শৌধ্যশালী নরপতি গন্ডীর 

সিংহের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। 

১৮৩৪ শ্রী; অব্দে গন্তীর সিংহ পরলোক 

গমন করেন। তাহার পুত্র চন্ত্রকীন্তি 

তৎকালে এক্ ব্ত্নরের শিশু ছিলেন। 

ধন্ম পরারনণ সেনাপ।ত নরদিংহ €সই 

শিশু রাঞজাকেই দিংহামনে সা পনপুর্বক 

স্বয়ং অভিভাবক স্বরূপ রাজ্য-শাসন 

করিতে লাগিলেন। ১৮৩৫ সালে 

গবর্ণমেণ্ট মণিপুর লেভী+ নামক সৈন্ত- 

দণ সম্পূর্ণভাবে মনিপুর্রপতির হস্তে 

মমর্পণপুর্বক মনিপুরে এককন পলিটি- 
কেল এজেন্ট নিযুক্ত করেন! 1৮৪8 



"মরসিংক 

শ্রী: অন্যে এক দূর্ঘটন। সংঘটিত হয়। 

পূর্ববন্তী রাজার পত্বী ও বর্তমান রাজার 

মাত! নবীন পিংহ নামক এক ব্যক্তির 

প্রণয় পাত্রী ছিলেন। রাণী, বিশ্বস্ত 

সেনাপতি নরদিংহকে হত্যা করি 

্বীয় গ্রণয়ী নবীনদিংহকে তৎস্থাঁনে 

স্থাপন করিতে ইচ্ছ! করিলেন। এক- 

দিন সন্ধাকালে সেনাপতি নরপসিংহ 

দেবতা প্রণাম করিতেছিলেন । এমন 

গময়ে হুর্মতি নবীনপিংহ তাহাকে আক্র- 

মণকরে। সেনাপতির লোককর্তুক 

পাপীষ্ঠ ধৃত হইল । পরে বিচারে তাহার 

গাণদণ্ড হইয়াছিল । বাণী এই সংবাদ 

শ্রবণমাত্র স্বীগ্ন বালক পুত্রপহ কাছাড়ে 

পলায়ন করিলেন। সেনাপতি রাজ- 

ভবনে গমনপুর্বক রাণীর কার্য কলাপ 

শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ 

করিলেন। তৎপরে স্তুনিয়মে ও প্রবল 

বিক্রমে ছয় বংসর রাজ্যশাসন করিয়। 

১৮৫০ সালে তিশি পরলোক গমন 

করিলেন। তদনস্তর তাহার ভ্রাতা 

দেবেক্পিংহ, পিংহাননে আরোহণ 

করেন। এদিকে চন্দ্রকীর্তি সিংহ সপ্ত- 
দশ, বৎসর বয়ক্রমকালে স্বীয় বাহুবলে 

পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করিলেন। 

দেবেন্দ্রসিংহ মাত্র তিন মাস রাজত্ব 

করিয়াছিলেন। চন্দ্রকীর্তি সিংহ অতি- 

শয় দক্ষতার সহিত পয়ত্রিশ বৎসর 

রাজত্ব করিয়া ১৮৮৫. গা: অবে পর- 

লোক গমন করেন। তৎপরে তাহার 

জীবনীকোষ ১১১৪ 

পুর স্ুরচন্দ্র দিংহ রাজ! হন। তাহারই 
সময়ে মপিপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের 

ফলে টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির প্রাণ দণ্ড 

হয়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মণিপুর সিংহা- 

সনে নরপিংহ মহারাজের প্রপৌত্র চুড়া- 
টাদ সিংহকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই 

মণিপুরের বর্তমান রাজা | 

নরমিংহ--(৪) মান্দ্রাজ গ্রদেশান্তর্গত 
চন্ট্রগিরির অদ্ধ স্বাধীন খাপনকর্তা শুলুব- 

বংশীয় নরসিংহ, নিজয়নগরের হপিহরের 

বংশধরকে পরাস্ত করিয়া ১৪৮৬ খ্রীঃ 

অন্দে বিজ॥ নগর রাঞ্য অধিকার 

করেন। তাহার নময়ে বিজয় নগর 

রাজ্যের সীম। সমধিক বর্ধিত হইয়াছিল। 

তিনি দক্ষিণের সমস্ত তাঁমিল ভূভাগ 

স্বীয় রাঁজ্যভূক্ত করেন । তিনি যেমন 

রাজ্য বৃদ্ধি করিয়ছিলেন, তেমনি রাঁজো 

সুশৃঙ্খল ও স্ুব্যবস্থাও স্থাপন কর্িয়া- 

ছিলেন: তাহার যশ চতুর্দিকে এমনই 

পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, সমস্ত পিজয় 

নগর রাজা তাহার নামে নিরপিং 

রাজ)” লামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিগ্ছিল! 

নরসিংহ কবিরাজ-তিনি একজন 

আঘুর্ধেদ শান্্রবেত্ত। পণ্ডিত। তিনি 

চরকতত্ব প্রকাশ বৌস্তভ” নামে চরক 

মংহিতার একথানা উংকৃষ্ট টীকা, 

“সিদ্ধান্ত চিন্তামণি' নামে নিদান গ্রন্থের 

একটা টাকা ও 'মধুমী নামে গ্রন্থ 
এণর়ন করেন। এই সকল গ্রন্থারা 

তিনি সুপরিচিত । 



১১১৫ 

নরসিংহ গুণ বালাদ্দিভ্য-_ মগধের 
গুগ্তরাজ বংশীয় সম্রাট স্কন্দ গুপ্তের 

ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্থির গুপ্ডের (নামান্তর 

পুর গুপ্ত ) পু । তাহার সময়ে হুণ 

জাতীর তোরমাণ উত্তর পাশ্চম ভারতে 

এক প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য স্থাপন 

করেন। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য, 

গুর্জরাধিপতি ভটার্ক ও অন্যন্য সামস্ত 

রাজগণের সাহায্যে তোরমাণকে পিক্ধু- 

নদের পশ্চিমপারে দুর করিয়! দেন। 

কিন্ত তোরণাণের পুত্র মিহিরকুল পুন- 

রায় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। নরানংহ 

গুপ্ত, বশোধন্মদেব প্রমুখ সামন্ত রাজ 

গণের মাহাযো মিহিরকুলকে এক মহা- 

যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং মিহিরকুল বন্দী 

হন। (আন্ুঃ ৫২৮ শ্রীঃ)।| নরমিংহ 

গুপ্তের পর দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত অল্প 

কিছুদিন বাঁজত্ব করেন। 

নরমিংহ দত্ত খ্যাতলামা ব্যবহার- 

জীনী ও জননায়ক | ১৮৫০ খ্রীঃ অর্ক 

হএড়া নগরে তাহার জন্মহয়। হাওড়া 

জিলা গুল হইতে ১৮৬৫ শ্রীঃ অন 

প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। পরে 
কলিকাতা প্রেণিডেন্দী কলেজ হইতে 
[ব-এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। 

ক্রমে আইন্ পরীক্ষায় (731) কৃত- 

কাধা ভইর1 প্রথমে কলিকাতা হাই- 

কোর্টে আইন ব্যবসান্ধ আরস্ত করেন। 

পরে হাঁওড়াম্ন থাকিয়া হুগলী জিলা 

আদালতে আইন ব্যবসান় জারম্ত 

গারতীয়-এঁতিহাসিক মরসিংহ 

করেন। আইন ব্যবদায়ে তিনি অল্প- 

কাল মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন 

করেন। বনু বিশিই সম্পত্তিশালী বাক্তি 

এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবপায় প্রত্তি- 

ঠান তাহাকে স্থায়ীভাবে তাহাদের 
আইন সংক্রান্ত পরামর্শদাতা নিযুক্ত 

করেন। ১৮৯০ খ্রাঃ অর্ঝে তিনি 

হাওড়ার সরকারী উকীল (7019116 

1১109890060)" ) নিধুক্ত হন। পরে তিনি 

নোটারি পাবলিক (2০৮৮7) 0011) 

নিধুক্ত হন। এই শেষোক্ত সন্মান 
অন্ম কয়েকজন ভারতীয়ের ভাগ্যেই 

লাভ হহয়াছে। 

কর্মলীবনের সুদীর্ঘ দ্বাবিংশতি 

বংসরকাল তিন হাওড়া পুরতস্ত্রের 

(11001011)2110/) একজন সন্ত ছিলেন। 

উহ্বার মধ্যে ছয় বসরকাল উহার সহঃ 

সভাপতি ( ৬109-0179170020 ) হইয়া- 

ছিণ্নে। এ সময়ের মধে হাওড়ায় 

পানীয় জলের কল স্থাপিত হয়। পুর. 

তদ্বের সদন্তরূপে তিশি স্নানের ঘাট 

নির্ম।ণ, উচ্চ ইংরেজি বিগ্ভালক্ন স্থাপন, 

দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি বছু 

জনহিতকর কার্য্যে বিশেষ উদ্ভোগী 

ছিলেন। এই সকল বিবিধ জনসেবার 

পুরস্কারম্ব্ূপ ১৮৯৮ খ্রীঃ অবে' তিনি 
রায়বাহাছুর উপাধি প্রাপ্ত হন। 

প্রধানতঃ তাহার চেষ্টা যে নকল জন- 

হিতকর কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের 

মধ্যে রাপ্লবাছাছ্ুর চিন্তামণি দের 
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অর্থানকুল্যে রামকুষ্ণপুরের স্নানের ঘাট, 

রায়বাহাছুর মোহনলাল ক্ষেত্রীর অর্থ 

সাহাযো শালকিয়ার সনের ঘাট, আই- 
আর বেলিলিয়ল নামক হাওড়ার জধি- 

বাসী একজন ইনুদী বণিকের সম্পত্তির 

অর্থে তগ্নামীয় উচ্চ ইংরেঞ্জি বিছ্যাপয় ও 

দাতব্য ওষধালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 

হাওড়ার টাউন হুল গ্রধানতঃ তাহারই 

উদ্যোগে নির্সিত হয়। এই নকল 

কারণে শাসনকর্তৃপক্গও তাহাকে বিশেষ 

সম্মান করিতেন এবং জনসাধারণের 

মধ্যেও তাহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতি- 

পত্তি ছিল। শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের 

অকাল মৃত্যুতে, তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় 

এবং ১৯১০ ত্রীঃ অবের জানুয়ারী মাসে 

বেরিবেরী রোগে তীহার মৃত্যু হয়। 

তাহার পরলোক গমনের পর গুণ মুগ্ধ 

হাওড়াবাসীগণ অর্থ নংগ্রহ করিয়া 

হাওড়া জিলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে তাহার 
নামে একটি বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া- 

ছেন। হাওড়! টাউন হলে তাহার 

তল চিত্র রক্ষিত আছে। হাওড়ার 

এককালীন শাসনকর্ত। ও নরমিংহবাবুর 
বিশেষ বন্ধু সার উইলিয়াম ডিউক (91 

11120 10919) এ গ্রতিকতির 

আবরণ উন্মোচন করেন । 

নরসিংহ দাস--একজন পদকর্তা ও 

-শ্শ্থকার। তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি 
প্রণরদ করিয়াছিলেন _-'হংসদূত' 'দর্গণ 

জীবনী-কোষ ১১১৬ 

চন্দ্রিকা” প্রেমদাবানল” ও “পন্মশৃঙগার”। 

হুংলদূত গ্রস্থথানি দাস গোস্বামী প্রণীত 

ংস্কৃত গ্রন্থের ছন্দাগবাদ। 

নরসিংহু দাস বা পাহাড়ী বাবা-_ 
এই মহাপুরুষ হিমালয়ের বরফাছন্ন 

প্রদেশের একটা গুহায় অবস্থ'ন করি- 

তেন। তিনি জট শ্মশ্রুধারী ছিলেন, 

কৌপীন ও কতকগুলি ডুরি পরিধান 
করিতেন। সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করি- 

তেন। এই সরল শিশু প্রকৃতি মহাপুরুষ, 

সকল বিষয়েই খুব সংযমী ছিলেন। 

আহারার্দি সম্বন্ধে বণিতেন--সকণ 

অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থকিবে। “কভি ঘি 

থানা, কভি মুঠিভর চাঁনা, কভি চাঁলাতি 

মানা” | দীর্ঘকাল হইল এই মহা- 

পুরুষের তিরোধান হুইরাছে। 

নরসিংহ দাসজী--একজন দাঁছ্পন্থী 
ভক্ত । তাহার অনেক বাণা দাদুপন্থা 

ভক্তগণের বাণী সংগ্রহ গ্রন্থে দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। 

নরসিংহ দেও বুন্দেল।, রাজ।__ 
তিনি বুন্দেল খণ্ডের রাজা মধুকর 

শ[হের পুত্র । ১৫৯২ খ্রীঃ অক্ধে পিতার 

মৃত্যুর পরে তিনি সিংহামনে আবন্বোৌহণ 

করেন । তিনি রাজকুমার স্পিমের 

(পরে দিল্লীর সম।ট জাহাঙ্গীর) অধীনে 
অনেককাল কাঁধ্য করিয়াছিলেন। তিনি 

রাজকুমার সপিমের আদেশে, মম্রাট 

আকবরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী আবুল ফজলকে 
হত্যা করিগ্বাছিণেন ( ১৬০২ খ্রীঃ )। 
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জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি চারি 

হাজারী মসনবদার ছিলেন। মধুর! 

নগরে শতনি তিন লঙ্গটাকাব্যয় করিয়া 

একটা দেব মর্দির নিম্মাণ করান। 

পরে সমর আওরঙ্গজীব সেই মনির 

মসজিদে পরিণত করেন। ১৬২৩৬ খ্রীঃ 

অন্দে তিনি পরলোকবাসী হন । 

নরসিংহ দ্বেব--(৯)উড়িম্তার অন্তর্গত 
খুর্দার রাজ। পুরুষোত্তমদেব ১৬৩০ খ্রীঃ 
অর্ধে পরলোঁক গমন করিলে তীহাঁর 

পুত্র নরসিংহ দেব রাজ হইয়াছিলেন। 

তিনি ১৬৫৫ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন 

করিয়ছিলেন । বলাবাহুল্য এই সময়ে 

উড়িষ্া মুঘল সম্রাটদের অধীনে 

ছিল। নরমদিংহ দেবের পরে তাহার 

পুত্র ১৬৫৬ খ্রীঃ অন্ধ পর্যন্ত ম।ত্র এক 

বদর, তৎপরে বলভদ্র রাজা হইয়। 

ছিলেন । এই বলভদ্র নরসিংহ দেবের 

ভ্রাতা, তিনি স্বীক্স ত্রাতুপ্পুত্রকে হত্য। 
করিয়া রাজ! হইন্লাছিলেন। 
নরসিংহদেব-_ (২) তিনি মিথিলার 

অধিপতি হরমিংহ দেবের পুক্র। পিতার 

পিতার মৃত্যুর পরে তিনি পিংহাঁননে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। তীহার 

ধীরমশী ৪ হার।দেবী নামে ছুই মহিষী 

ছিলেন। তাহার মৃতার পরে, তাহার 

বু পুত্রের মধো জোষ্ঠ ধীরপিংহ 

মিথিলার রাজা হইয়া ছিলেন। 

নরজিংহদ্দেব গজপতি--উড়িষ্যপতি 
গ্রতাপ রুত্রের রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে 

ভারতীয়-এঁতিস্থাজিক নরসিংহ 

ছইটা গজপঠি নামধেয় রাজবংশের 
উদ্ভব হয়। উত্তর দিকের গজপ।ত 
বংশের রাজধানী খুর্দ( নগরে ছিল। 

দক্ষিণের গজপতির! সম্ভবত বিজয় 

নগুরের শুলুব বংশীয় ছিলেন। তিনি 
গোলকুণ্ডা কুতবসাহী বংশীয় মোহাম্মদ 
কুলী কুতব শাহের (১৫৮০-১৬১২স্বী) 

সামন্ত নরপতি ছিলেন। 

নরসিংহদেব- (প্রথম) তিনি উড়িয্যার 

গঙ্গা বংশীয় নরপতি তৃতীয় অনঙগভীম 

দেবের মহিষী কস্তরী দেবীর গর্ভে 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার রাজত্বকালে 

বাঙ্গালার নবাবেরা দিল্লীর অধীনত 

ছিন্ন করিয়াছিপেন। ১২৪৩ খ্রীঃ অবে 
লরপিংহ বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষণাবতী 

আক্রমণ কারয়। বিধ্বস্ত করেন। এই 
যুদ্ধে বহু মুপলমাঁন নিহত হইয়াছিল। 
এই সময়ে রাট়ের অন্তর্গত সপ্তগ্রামের 

হিন্দু রাজার। তখনও স্বাধীন ছিলেন। 

ইতিপূর্বে তাহার পিতা অনঙ্গভীম 
দেব একবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া- 

ছিলেন। নরমিংছের আক্রমপকালে 

বাঙ্গালার নবাব ইজ্জউদ্দিন তুগ্রল প্রাণ- 
পণে বুদ্ধ করিয়াও জয়লাভ করিতে 

পারিলেন না| নরমিংহের প্রবল আক্র- 

মণে তিনি পরাজিত হইয়৷ পলায়ণপুর্ববক 
আত্মরক্ষা করেন। বীরভূমের অন্ত- 

গত লখনার নামক স্থানের মুসলমান 

শাসনকর্তা ফকির-উল-মুল্ক করিম 
উদ্দিন জস্তি, যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
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হইলেন। মুসলমানদের মধ্যে আত্ম 

কলহও এই পরাজয়ের অন্ততম বারণ । 

ইজ্জউদ্দিন তুগ্রলের এই বিপদ সময়ে, 
কমরউদ্দিন তৈমুর খঁ| তাহার রাজ্য 

আক্রমণ করিয়া, অধিকার করিলেন। 

দিল্লীর সম্রাট বুলবল মালিক ইক্তিয়ার 
উদ্দিন উজবেগকে বাঙলার শাসনকর্তীর 

পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি 
একবার উড়িব্য! আক্রমণ করেন (১২3৭ 

খ্রীঃ)। প্রথম প্রথম তিনি জয়লাভ 

করিলেও শেষভাগে তিনি নরপিংহের 

সৈন্বর্তৃক এমন পরাজিত হইপাছিলেন 
যে, আত্মরক্ষার জন্ত তাহাকে দিল্লীর 

সআাটের সাহায্য প্রার্থন! করিতে হইয়া- 

ছিল। বোধ হয় ১২৫৫ খ্রীঃ অবে 

ইকৃতিয়ার উদ্দিন শেষবার উড়িস্যা, আক্র. 
মণ করিয়াছিলেন, কারণ ১২৫৭ সালে 

তিনি পরলোক গমন করেন । নরগিংহ 

কনার্কের সুধ্য মন্দির নির্মাণ করাইয়। 

ছিলেন । স্টাহার ওগিনী চন্ভ্রিকাকে 
হৈহয়বংশীয় পরমার্দী বিবাহ করিয়া- 

ছিলেন। পরমাদ্দী নরসিংহের অন্যতম 

সেনাপতি ছিলেন। পূর্বব চালুক্যবংশীয় 
রাজরাজ্জ নয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন । নর- 

সিংহ ১২৬৪ ঘীঃ অক পরলোক গমন 

করিলে, তাহার মহ্ধী দীতাদেবীর গর্ভ. 

জাত জোষ্ঠ পুত্র গ্রথম ভানুদেব বরাজ। 

হইয়াছিলেন।. বঙ্গদেশের মেদিনীপুর 

হাওড়া ও হুগগির বছলাংশ তাহার 

রাজ্যান্তর্ত ছিল। 

জীবনী*কোষ নরনিংহ 

নরসিংহাদেব-_(ছবিতীয়) ১ম নরসিংহের 

পুত্র ভান্ুদেব ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়। 

১২৭৯ খ্রীঃ অৰে পরলোক গমন করিলে, 

তাহার চালৃক্য বংশীয়! মহিষী জকল্ল। 

দেবীর গর্জাত পুভ্র দ্বিতীয় নরসিংহ 
রাজ হইফ্সাছিলেন, পিতার মৃত্যু-সময়ে 
তিনি অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন। 

প্রসিদ্ধ বিদ্বান বৈষ্ুব চুড়ামণি নরহুরি 
তীর্থ তাহার অভিভাবক স্বরূপ বনু 
বখসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। 

তিনি প্রসিদ্ধ দ্বেত বা মাধব দর্শনের 

প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ তীর্থের শিষ্য ছিলেন। 

নরহরি তীর্থের পুর্ব নাম রামশাস্ত্ী 

ছিল। দীক্ষার পরে তাহার নাম নর- 

হরি তীর্থ হয়। মরহরি তীর্থ দেখ। 

নরপিংহ ১২৭৮--১৩০৬ খ্রীঃ অব পর্য্যন্ত 

রাজত্ব করেন। বাঙ্গালার মুসলমান 

শাসনকর্তা মঘিমউদ্দিন তুগ্রল, দিল্লীর 

সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বুলবনের অধীনতা 

ছিন্ন করিতে প্রয়ানী হইয়াছিলেন। 
বুলবন, মঘিসউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা 

করিলেন। মঘিনউদ্দিন উপানান্তর ন| 

দেখিয়া। উড়িস্থা বিজয় উপলক্ষ করিয়। 
ব্গদেশ তাগ করিলেন। তিনি মনে 

করিয়াছিলেন, দিল্লীর সম্রাট বেশীদিন 

অপেক্ষা না করিয়াই বঙ্গদেশ ত্যাগ 
করিবেন, এবং তখন তিনি প্রত)াবর্তন 

করিবেন। কাঁজেও তাহাই হইল। 

১২৮২ সালে মধিনউদ্দিনের মৃত্যু হয়। 
১২৯৬ সালে নরসিংহ উড্ভিগ্য| আক্র- 



১১১৯ 

মণের প্রতিশোধ লইবার জন্ত বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করেন। এই আহবে নরূপতি 

নরসিংহ জয়লাভ কব্িগাছিলেন। তিনি 

১৩০৬ খ্রীঃ অব্দে পরলো ক গমন করিলে 

তাহার পুর দ্বিতীয় ভানুদেব বাঁজা 

হইয়াছিলেন | 

নরজিংহদেব _ তেতী৪) উড়িষ্যার গঞ্জা- 
বংশীয় নরপতি দ্বিতীয্ন ভান্ুদেবের মহিষী 
লক্ষ্মী দেবীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। 

তিনি ১৩২৭ শ্রীঃ অৰে তাহার পিতা! 

দ্বিতীয় ভান্ুদেবের মৃত্যুর পরে রাজা 

হইয়াছিলেন। তীহার কমলাদেবী, 

গঙ্গান্থা ও কোন্সি দেবান্া নামে তিন 

মহিষী ছিল। কমলা দেবীর গর্ভে 

তৃতীয় ভান্ুদেব এবং কোখি দেবাস্বার 

গভে শীতাদেবী জন্াগ্রহণ করেন। 

তিনি ১৩৫২ খ্রীঃ অব পরলোক গমন 

করিলে, তাহার পুর তৃতীয় ভান্ুদেব 

রাজ! হইয়াছিলেন। এই মময়ে গঙ্গা- 

বংশীয়দের অতিশয় অবনতি হইয়াছিল । 

নরসিংহর্দেব_-€চতুর্থ) তিনি উড়িষ্যার 
গঞ্াবংশীষ নরপতি তৃতীয় ভানুদেবের 

মাহী হীরা দেবী হইতে জন্মগ্রহণ 

করেন। এই সময়ে উড়িষাার অতিশয় 

শোচশীর অবস্থা হইয়াছিল। ১৩৭৮ 

শ্রাঃ অবে' ভামুদেবের মৃত্যুর পরে চতুর্থ 

নরপিংহ রাঁজ। হইয়াছিগেন । তাহাদের 

হুর্বলত। দেখিয়া চতুর্দিক হইতে রাজারা 
উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 
তন্মধ্যে বঙ্গের মুদলমান শাসনকর্তারাই 

ভারতীয়-এঁতিহাজিক নরমিংহ 

প্রধান । ১৩৫৩ শ্রী; অবে বাঙ্গালার 

নবাব সামস্উদ্দিন ইলিয়াপ শাহ উড়িষ্য| 

আক্রমণ করিয়াছিলেন । ১৪২৫ খ্রীঃ 

অব পর্যন্ত চতুর্থ নরদিংহ উড়িষ্যার 

রাজা বণিয়! অভিহিত হইয়াছেন। 
কখন তিনি কালকবশিত হন, তাহ! 

জান! যায় নাই। মাঁদলা পঞ্জির মতে 
তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুন্্র চতুর্থ 

ভানুদেব রাজ! হইয়াছিলেন। কিন্ত 

তিনি আকট!” “মাবটা” (পাগল) নামে 

সাঁধারণে পরিচিত ছিলেন । 

নরসিংহ, দ্বিজ -একজন গ্রন্থকার । 

'উদ্ধব সংবাদ" গ্রন্থ তাহার রচিত | 

নরসিংহ নাড়িয়াল-বঙ্গাধিপ বল্লাল 
মেনের অন্ততম সভাপগ্িত ভাঙ্কর 

বৈদান্তিক ছিলেন। তাহার পুর 

আরু ওঝ! নাড়লী গ্রামে বা করিতেন 

বলিয়া! নাড়িয়াল নামে খাত হন। 

তাহারই বংশে নরদিংহ নাড়িয়াল জন্ম- 

গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ও প|রস্ত 
ভাষায় স্বপশ্ডিত ছিলেন। দিনাজপুরে 

বাজ। গণেশ তাঁহার গুপগ্রমে আক 

হইয়া তাঁহাকে অমাত্য পদে বরণ 
করেন। তীাহারই পরামর্শে রাজ। 

গণেশ তদানীন্তন বঙগদেশের মুলল- 
মাঁন নবাব সামস্উদ্দিনকে নিহত 

করিরা, সমস্ত বঙ্গদেশের স্বাধীন রা! 

হন। বারেন্দ ব্রাঙ্ষণ সমাঙ্জধে তিনি 

একজন অগ্রনী ব্যক্তি ছিলেন। তাহ। 

হইতেই বারেন্র ব্রাহ্মণ সমাজে কাপের 



সৃষ্টিহয়। এই নরনিংচ -নাড়িয়ালের 
পুত্র কুবের তর্কপঞ্চানন না৷ কুবেরাচার্য্য 

ভহটের অন্তর্গত লাউড়ের ব্রাহ্মণ নর- 
পতি দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। 

নরসিংহ বর্দা-তিনি বল্পব বংশীয় 
একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। 

তিনি ৬৪৪ গ্রী, অবে চাণুক্য নরপতি 

বৃদ্ধ পুলকেশীকে (২য়) পরাস্ত করিয়া 

নিহত করেন। 

নরসিংহ বাচস্পতি-ধরিপুরা জিলা 

সদর মহকুমার অন্তর্গত চাপিতলা 

গ্রামের ভট্টাচার্য বংশে নরপিংহ ব।চম্পতি 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ও 

তৎপুত্র হুরিনারায়ণ তর্কবাগীশ প্রসিদ্ধ 

গ্রাচীন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। 

নরসিংহ ভট্ট-ধনুর্েদ চিন্তামণি 
নামক গ্রন্থ তাহারই রচিত। 

নরসিংহ মেহুতা-_গুগ্গরাটের এক- 
জন খ্যাতলাম! কাব। তাহাকে গুজ- 

রাটের আদি কাব বণিরা আভহিত 

করা হয়। তাহার জীবনের বিস্তৃত 

বিবরণ পাঁওয়। দুফধর। তাহার কার্ধয 

হইতে যে বিবরণটুকু পাওয়া যায় তাহ। 

অতি সমান্ত। কিন্তু ভাবের সম্পদে, 

ভাষার লালিত্যে ও শব্ের ব্যঞ্জনায় তিনি 

গুজয়াটি সাহিত্যকে এক নূতনরূপ দান 
করিয়াছেন। তাহার নিপূণ হস্তে গুন 

রাঁটি ভাষা ও সাহিত্য এক নূতন শ্রী 

লাভ করিয়াছে । 

তিনি বড় কাবা রচন| করেন লাই। 

তাহার রচন। গ্রধানতঃ পদাবলী । ভাষ! 

ও ভাবের মাধুর্য এ গুলি অতি 
অপরূপ । বাঙ্গাল দেশের বৈষ্ণব 

পদাবলীর মত তাহার পদারলীর বিষগ্ন 

বস্তও শ্রীরুষ্ের জীবনলীল!। 

তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ পঞ্চদণ শতাব্দীর 
গ্রথমভাগে জুনাগড় অঞ্চলে এক নাগর 

ব্রা্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

পদ্দাবলী বর্তমান কালেও গুজরাটের 

পল্লীতে পল্লীতে বিশেষভাবে গ্রচারিত। 

নরণিংহ মেহতা একাধারে কবি ও 

সাধক ছিলেন এবং সমসামগ্িক গুজ- 

রাটের সামাজিক ইতিহাগের অনেক 

উপকরণতীাহার কবিতায় পাওয়া বায়। 

নরলিংহ রায় জেনা--তিনি উড়্িন্তার 
রাজা গোবিন্দ খিগ্ভাধরের পৌত্র ও 

চক্র গ্রতাপের পুর্ন । [তিনি স্বীয় অত্যা- 

চাবী পিতাকে বধ করিন| ১৫৫৭ 

খ্রীঃ অন্দে দিংহাননে আরোহণ করেন। 

(কন্ত ঘেনাপতি মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্র এই 

পিতৃঘাতাকে বধ করিয়া, তাহার ভ্রাতা 

রঘুরাম জেণাকে মিংহামনে স্থাপন 

করেন। তিনি ১৫৫৭--১৫৫৯ গ্রীঃ 

অব পধ্যস্ত রাঞ্জতত্ব করেন। তৎপরে 
তাহার মেণাপতি মুকুন্দ হরিশ্চন্ত্র রাজ। 

হইয়া(ছলেন। 

নরসিংহ হুয়শাল--তিনি ১১৪১ খীঃ 

অবে তাহার পিত। বৃত্তিদেবের মৃত্যুর 
পরে রাজা হইয়/ছিলেন। এই লময়ে 

বিজ্জল লামে চালুক্য নরপতি তৈলপের 



মী, বিদ্রোহী হইয়া চালুক্য রাদ্য অধি- 
' কার করেন। নরণিংহ চালুক্যপতির 

সামস্ত নরপতি ছিলেন । তিনি বিজ্ঞলের 

অধীনত] গ্বীকার করেন নাই। ১১৭৩ 
খ্রীঃ অবে তিনি পরলোক গমন করিলে 

তাহার পুত্র বীর বল্লাল রাজ! হইয়া- 

ছিলেন। 

নরসিংহার্ুন-_কয়গগের অধিপতি 
(বর্তমান কাকজোল স।ওতাঁলপরগণার 

উত্তরাংশ ও পুর্ণিরা জেলার দক্ষিণাংশ) 

_নরমিংহার্জুন বঙ্গের পালবংণীয় ভূপতি 

রামপালের অন্ততম সামন্ত নরপতি 

ছিলেন। কৈবর্তরাজ ভীমেয় মহিত 

যুদ্ধে তিনি রামপালের অন্ুগমন করিয়া 
যুদ্ধে জয়গাভ করিয়া ছিলেন । 

নরজী মেহতা একজন তক্ত। তাহার 
অনেক বাণী দাছুপন্থী ভক্তগণের বাণী 

গ্রহ গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। 

নরহরি--ট১) সম্রাট আকবরের রাজ- 

সভার একজন কবি । তাহার জন্ম 

১৩০৫ ঈশান্দে। তিনি ফতেপুর জেলার 

অখ।নি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । 

আকবরের রাজনভায় তিনি বিশেষ 

সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। আকবর রাজ- 

সভাতে বসিম! প্রজাদের অভাব অভি- 

যোগ।দি শ্রবণ করিতেন। একদিন 

নরহরি রাজসভাগ্ন যাইতেছেন, এমন 
সময় একটী গাভী এক কদাইর নিকট 

হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গান্থীর 
নিকট আশ্রয় লইল। কন ই গাভীটাকে 

৯৪১---১৪২ 

নিতে আদিল, তিনি গাভীর উপবুদ্ধ 
মূল্য দিয়! কদাইকে বিদাপন করিলেন।, 
তৎপর তিনি গাভীটার কি ব্যবস্থা 
করিবেন, তাঁহ। ভাবিতে ভাবিতে এক 
কবিতা! রচন| করেন এবং তাহা একটা 
কাঁগজে লিখিয়! গাভীর গলার বাধিয়া, 
দিয়া, তাহাকে রাজনভায় নিয়। উপস্থিত 

জনমণ্ডলীর মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। 

গাঁভীটা এদিক সেদিক ঘুরিতে লাগিল। 
সম্রাট গাভীর গলায় কাগন্প বাধ। 
দেখিয়া) অমাত্যকে তাহ। পাঠ করিতে 

বলিলেন। অমাত্য ই£1 পড়িয়। রাজাকে 

শুনাইলেন। এই কবিতার অর্থ এইরূপ 

ছিল-যদি শত্রুও মুখে তৃণ রাখে, তবে 

বলবানেরা তাহাকে আর আঘাত করে 

না। আমরা তৃণ খাইপা বাচিয়া থাকি, 
সর্বদা নিরীহভাবে থাকি। আমরা 

প্রত্যহ অমৃতরূপ ছুগ্ধ দান করি, নিক্ষের 

বসের অংশ তোনাদেরে প্রদান করি, 

হিন্দুদেরে মধুর দুগ্ধ দিয়া তোমাদিগকে 
কটু ছুপ্ধদেই না। সকলকেই সমান 
ভাবে দুগ্ধ দিয়া থাকি। কবি নরহরি 
কহিতেছেন, “হে সম্রাট শ্রবণ করুন, 

গাভী হাত যোড় করিয়। বিনীতভাবে 

পরিজ্ঞাসা করিতেছে, কি অপরাধে 

তোমর। আমাদিগকে বধ কর? আমরা 

আপনার চামড়া দিয় তোমাদের, 

উপকার করিয়৷ থাকি ।, 

কধিত আছে যে, এই ঘটনার 

আঁকবর পরে আপনার রাজা মধো 
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গোবধ নিধিদ্ধ করিয়াছিলেন । ১৬১০ 

খ্রীঃ অব্ধে ১০৫ একশত পাচ বদর 

বয়েসে তিনি দেছ্ত্যাগ করেন। 

নরহুরি--২)তিনি একজন আঁমুর্বেদ। 

চার্ধ্য । তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

রাজনির্ধণ্ট । 

নরহরি--(৩) তিনি একজন জ্যোতিষ 

শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তিনি “নরপতি 

সয়চর্যযা* নামক গ্রন্থের টাক প্রণয়ন 

করিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যাপ্নব টাক! 

১৬৯৩ শকে (১৭৭১ খ্রীঃ) রচিত ভয়। 

নরহুরি-(৪) বঙ্গের রাজ! আদিশুর- 

কর্তৃক কাগ্তকুজ হইতে আনীত ভট্র- 

নার'য়ণেরবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ৬ 
পুরুষ। নদীয়ার রাজবংশ ঠাহার বংশ 

হইতেই সমুডূত হইয়াছে । 
নরহরি--(৫) তিনি দাঙ্সিণাত্যের 
অধ্ধবাণী। পরে সন্নান গ্রহণপুর্ধক 

কাশীতে আপিয়। বাস করিয়াছিলেন। 

তাহার রচিত গ্রন্থের নাম বোধনার+ । 

তিনি ত্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান 

ছিলেন । 

নরহুরি আচার্ধ্য--তিনি দাক্ষিণাত্যের 
অধিবামী এবং খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 

বর্তমান ছিলেন। তিনি যোগবাশিষ্ঠাদি 

শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া “বোধসার, 

নামে একখান! উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণমন 

করেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়। 

পরে কাশীবানী হইয়াছিলেন। 

জীবনী-কোব ৯১২২ 

নরহরি চক্রবর্তী_একছন গ্রাণিদ্ধ 
বৈষ্ণব গ্রন্থকার । ঘনশ্াাম চক্রবর্তী 
দেখ। 

নরহরি তীর্থ-_তিনি প্রনিদ্ধ সন্ন্যাসী 
মাধব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ 

তীর্থের শিষ্য ছিলেন! নরহরি একজন 

বড় পণ্ডিত ছিলেন। পুর্বাশ্রমে তাহার 

নাম রামশান্ত্রী অথবা গ্তাম শাস্ত্রী 

ছিল। স্বীয় গুরুর আদেশে দ্বিতীয় 

নরসিংহ দেবের ( উড়িঘ্যার গঙ্গাবংশীয় 

বাজ।) রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ 

করেন । বহু বসব র'জ্ পরিচালন 

করির। গুরু দক্ষিণ। স্বরূপ রাম বিগ্রহ 

লাভ করেন । এই বিগ্রহ তিনি স্বীয় 

গুরু আনন্দ তীর্থকে প্রদান করেন। 

আনন্দ তীর্থ ৮* দিন এই বিগ্রহ অর্চন! 

করিয়া স্বীয় অন্যতম শিষ্য পদ্মনাভকে 

প্রদান করেন। ছয় বখসর পরে পদ্ম 

নাঁভ ইহ! নরহরি তীর্থকে অর্পণ করেন। 

তৎপরে নরহবি তীর্থ, আনন্দ তীর্থের 

অন্যতম শিষ্য মাধব তীর্থকে ইহ অপগ 

নরভরি তীর্থ গঞ্জাম জিলার 

শ্রীকুষ্ধম লামক স্থানে যৌগানন্দ নুপিংহ 

দেবের মন্দির (১২৮১ শ্রীঃ ২৯ মাচ্চেব 

শনিবার ) ১২০৩ শকাবের ১৫ই চৈত্র 

শনিবার উৎষর্গ করেন। ১৩২৪ খ্রীঃ 

অবে তিনি মাধব সম্প্রদায়ের প্রধান 

ধর্মাধাক্ষ হইয়াছিলেন এবং 

ঘর; অর্ধে তিনি পরলোক গমন 

করেন। 

করেশ। 

১৩৩৩ 



১১২৩  ছারভীয়-এঁতিহাসিক  নরহরি 

পটোল” গ্ররুষ্ ভজনামৃত” “ত্তক্তা- 
মৃতাষ্টক* “ন।মামৃত সমুদ্র' ও 'গীত 

চজ্জরোদয়* নামক কয়েকখানি উপাদের 

নৈষ্ব গ্রন্থ তিনি রচন! করিয়াছেন । 

এততদ্যতীত “ভঞ্জনামৃতঃ নামে এক- 

খানি দিদ্ধান্তগ্রন্থও তিনি সংস্কৃত 

ভাষার প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'চৈতন্ত 

মঙ্গল গ্রন্থ প্রণেতা লোচন দান তাহার 
শিষ্ঞ ছিলেন। তাহার আদেশেই 

লোচন দাস এই গ্রন্থ রচন! করেন। 

শ্রীনিবাদ আচার্ধযও তাহার বিশেষ 

অনুরাগী ছিলেন এবং তাহার উপদেশ|দি 

দ্বারাই শ্রীনিবাস আচার্ধ। নাধন বিষয়ে 
অনেক অগ্রপর হুইপ়াছিলেন। নরহরি 

শ্ীথণ্ডের নিকটবত্তা বড়ভাঙ্গার জঙ্গলে 
যাইগা সাধন ভজন করিতেন । নেই- 

স্থানে তাহার মৃত্যু তিথি উপলক্ষে প্রতি 

বখসরই মেল। ও উৎমবাদি হয়। তিনি 

সুশ্রী ও সুগঠিত পুরুষ ছিলেন। ৯৪৭ 

বঙ্গাব্দের (১৫৪ এঃ) অগ্রহারণ মাসের 

কৃষ্ণা একাদশীতে তিনি দেহত্যাগ 

করেন। 

নরহরিদেব-নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভূক্ত 
একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ও বর্ধমানের 

অন্তর্গত রাঁগঞ্জের প্রসিদ্ধ আখড়ার 

প্রতিষ্ঠাতা । তিনি নিশ্বার্ক হইতে অধ- 

স্তন উনচত্বারিংশ শি্যু | ' সপ্তদশ শতা- 

বীর প্রারপ্তে পঞ্জাবের সন্নিকটবন্তাঁ 
খাড়। নামক স্থান হইতে তিনি বঙ্গদেশে 

গমন করেন এবং বর্ধমান জেলার 

নরছরি দাস, সরকার ঠাকুর-- 
একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ কর্তা ও গ্রন্থ" 

কার । তিনি ১৪৭৮ খ্রীঃ অব্ধে বন্ধমান 

জেলার অন্তর্গত শ্রীধণ্ড গ্রামে বৈস্তকুলে 
পন্থদ।স শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। 

তাহার পিতার নাম নারায়ণ দাস। 

নরহরির মুকুন্দদাস ও মাধবদাস নামে 

দুই ছো্ঠ সহোবর ছিল। সর্বজ্ঠ 
মুকুন্দদাণ তদানীন্তন গৌড়রাজের 
চিকিৎসক ছিলেন। বৈষ্ণবমমাজে কথিত 

আছে যে, নরহরি আজীবন অবিধ1- 

ভিত ছিলেন। কিন্তু “কুল পঞ্জিকা 

গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, তিনি চৈতর বংশ 
সম্ভৃত গরুড়বধবঙ্গ সেনের কন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন এবং তাহার চারি কন্তাও 

ছিল ; কেন পুত্র সন্ত।ন ছিল না। তিশ্ি 

সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন । লোকা- 

নন্দ নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত 

বিচারে তাহার নিকট পরাজিত হইয়!, 
তাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন 

তিনি চৈতন্ত দেবের একজন মন্ত্রশিত্ 

এবং অন্থরক্ত নিত্যনহচর ছিলেন | নর- 

হরি সর্ধদাই সথীভাবে আরাধ্য প্রভুর 

ধ্যান করিতেন এবং অনেক সমর সখী- 

বেশেই বাহিরে চল! ফেরা করিতেন । 
বৈষ্ণব সমাজে তিনি রাধার প্রিন্ন সহচরী 
মধুমতী বলিয়। কথিত হইতেন। তিনিই 
সর্বপ্রথম শ্রীথণ্ডে নিজ ভবনে গৌর 
নিতাই মুস্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গৌর- 
লীলার পদ রচনা করেন। 'তক্তিচগ্্রিকা 



ানোকক 

'বন্তর্গত রানগঞ্জের নিকটবর্তী বাক! 
নদীর তীয়ে একটী আঁখড়। স্থাপন 

করিয়া, বাম করিতে থাকেন। তাহার 

সঙ্গে একটী শ্রীশ্রী দামোদর জীউ বিগ্রহ 
ছিগ। নরহারি এই বিগ্রহ উক্ত 

আখড়ায় 'প্রতিষঠিত করেন। ইহাই 

রাজগঞ্জের বর্তম।ন প্রসিদ্ধ আখড়ার মূল 
ভিত্তি। তখন এ অঞ্চলে মুনলমান- 

দিগের অতিশয় পাঁধান্ত ছিল। বর্ধ- 

ম[নের তদানীন্তন মুসলমান সুবেদার 
একবার এই আখড়ায় শঙ্খধবনি কিতে 

নিষেধ করেন। কিন্তু পরে নরহরির 

নানারপ অলৌকিক কার্যে মুগ্ধ হইয়া 

তিনি এই আখড়াব পুজা] আবতিতে 
আর কোনবপ বাধ! প্রদান করেন 

নাই। স্ুখদেন গোপ্ামী ও দর়ারাম 

গোস্বামী নামে ঠাহার ছুইজন শি 
ছিলেন। নরহরি একশত এক বৎসর 

রাজগঞ্জের আখড়ায় অবস্থান কর্িধা- 

ছিলেন! তৎপর শিষ্য সুখদেবকে উক্ত 

আখড়ার মহন্ত এবং তাহার উপর 

বিগ্রহের সেবা পুজাির ভার অর্পণ 

কিয়!) তিনি অজ্ঞাত যাব্র। কারলেন। 

তাহার অন্তম শিষ্য দয়ারাম গোস্বামী 

বর্ধমান জেলারই উখড়। গ্রামে যাইয়। 
ব্যবসায় বাণিজ্যদ্বার! প্রচুর অর্থ সঞ্চয় 

করেন এবং তথায় একটা আখড়। স্থাপন 
করিয়া, শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ ও শাল- 

গ্রাম প্রতিষ্ঠ। করেন। ইহাই বর্তমান 
উথড়। আখড়ার মুলভিত্তি। নরহপি 

জ্লীবদী-কোর . ১১২৪ 

দেব আন্ীবন নিষ্ঠাবান ক্রহ্ছচারী 
ছিলেন । নরহরি দেব হইতে রাজগঞ্জ 
অ।থড়ার বর্তমান মহাস্তগণ পর্যস্ত 

নামের তাঁলিক-__ ১। নরহরি দেব 

(আখড়।র প্রতিষ্ঠাতা), ২ | সুখদেব 
গোস্বামী (প্রথম মহান্ত ), ৩। উদ্ধব 

দেব, ৪ | পুরুযোত্তম দেব, ৫ | গোপাল 

দেব, ৬। লাড়লি শরণ দেব, ৭। নন্দ- 

কিশোর দেব, ৮। গিবিধারী শরণ দেব, 

৯। মধুসর্দল শরণ দেব, ১০ । মলোহ্ণ 

শরণ দেব, (বর্তমান মহীন্ত) | 

নরেজ্রকৃষ দেব, মহারাজ। বাহ- 

দুর_কন্দিকাতার শোভাবাজাবের 

প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মহাবাজা নবকৃষ্ণ 

দেবেব স্্রযোগ্য বংখ্ধর। তিনি মহা- 

রাজা নবকৃঞ্চের গবসজাত পুত রাজা 
রাজরুষ্জ দেবেব সপগুম পুত্র ছিলেন। 

১৮২২ খ্রীঃ অব্ের অক্টোবর মাসে, 

(১২২৯ বঙ্গাব্দের আখিন) তাহার জন্ম 

হবু; গৃহশিক্ষকের শিকট তাহার শিক্ষা" 

রম্ত হয়। পবে ভিশি হিন্দু কলেজেও 

শিক্ষ। ন।ভ করেন। ১৮৫৪ হইতে 

১৮৫১ খ্বাঃ অব পথ্যন্ত সার ফ্রেডারক 

হা।ণিডে (১12 177591100 11901199%) 

বাঞ্গানার ছোটল।ট ছিলেন। দেশের 

শাসন কাধ্যে, অগিজাতবংশীয় যোগ্য 

যুবকর্দিগকে অধিকৃতর শিযুক্ত করি- 

বার জন্ত, তিনি কতকগুপি বিশেষ পদ 

সষ্টি করেন। কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণ তরুণ 

বন্গসেই এগ একটি পদে নিযুক্ত হল । 



১১২৫. 

কয়েক বৎসর কান করিয়া! তিনি পদ 

ত্যাগ করেন। | 
_. তাহার পর হইতে তিশি নানাবিধ 

জনহিতকর কার্যে নিজের কর্শক্জি 

প্রয়োগ করেন। ঠিশি কণিকাঁতা 
পুরতন্্রের (11001011091 001001- 

6100) অন্যতম সভ্য ; বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 

সদস্ত (09110), মেয়ো হাসপাতালের 

পরিচালক সভার সদন্ত; চবিবশ পর- 

গণ! জিলাবোর্ভের সদম্ত প্রভৃতি পদে 

মনোনীত থাকিয়! দীর্ঘকাল নানাভাবে 

দেশের ও দশের উপকার করেন। 

এমকল ভিন্ন তিনি অন্তম অবৈতনিক 

বিচারপতি (107001%7য 12299109)09 

11190869), বড়লাটের ব্যবস্থাপক 

গতার 

(১0010011) সত্য; করেকবার বাঙ্গালা- 

বিহার-উডিষ্ঞার জমীদাঁর সজ্বের 

(13710151) 109191) 48300120101) ) 

সভাপতি; কশিকাতার রাজকীয় 

পুস্তকাগারের € বর্তমান [001)0119] 

[)11815 ) সহ নভাপতি প্রভৃতি সন্মা- 

শিত পদও অলঙ্কত করেন। কনশি- 
কাতান্িত “বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার” 

তিশি প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। 
এসকল তিন্ন আরও বনু ক্ষুদ্র, বৃহৎ 

জনঠ্তিকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিশি 

যুক্ত ছিলেন। 

১৮৭৫ খ্রীঃ অন্দে তিনি “রা” 

এবং ছুই বৎসর পরে, মহ1রানী ভিকো- 

( 11001061191] 17051510150 

ভারতীয়-এভিহাজিক নয়েজলাথ' 

রিয়ার “ভারত-সাম্াজী” ( 100707988. 

০ 17019, ) উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে, 

“মহারাঁজ।” ; ১৮৮৮ শ্রীঃ অব কে- 

পি-এম্-আই (0. 0, ৪. ].) এবং 

উহার চ।রি বৎসর পরে “মহারাজ! 

বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৯৩ 

খ্রীঃ অঝের মার্চ মাসে (১৩০৯ বঙ্গা- 
বের চৈত্র) অকন্মাৎ হৃদরোগে তাহার 

মৃত্যু হয়। তাহার পুত্রগণের মধ্যে' 

রাজ] গোপেন্ত্রকৃষ্ণ দেব খিশ্ববিগ্ভালছ্ধের 

উচ্চ শিক্ষা! লাভ করিনা! বিচার বিভাগে 

উচ্চ পদ (জিলার দায়রা বিচারপতি ) 

লাঁভ করিয়/ছিলেন। 

নরেন্দ্র গুপ্ত--গোৌড়াধিপতি শশান্কর 
অন্ঠনাম নরেন গুপ্ত। শশাঙ্ক দেখ। 

নরেজ দেব__তিনি কামরূপের অধি- 
পতি ছিলেন । মৌথরীরাজ ভোগবশ্মার 

কন্যা বখনদেবীকে নেপালের লিচ্ছবি 

বংশজাত শিবদেব খিবাহ করিয়া ছিলেন। 

এই শিবদেবের পুত্র জয়দেব, কামরূপ* 

পতি নরেন্দ্র দেবের পৌত্রী ও হর্ধদেবের' 
কণ্ঠ। রাজ্য মতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 

নরেক্দ্রনাথ সেন, রায় বাহাদুর-- 
দেঁশহিতৈষী, সমাজসংস্কারক ও সংবাদ 

পত্র সেবী। ১৮৪৩ ত্রীঃ অন্যের ২৩শে 

ফেব্রুয়ারী (১২৫৭ বঙ্গাবের ফান্তুন ) 

কলিকাতার কলুটোলা তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি হরিমোহন সেনের 

চতুর্থ পুত্র ও রামকমল সেনের পৌন্র। 
নরেন্ত্রনাথের চারি ভ্রাতাই জয়পুর রাৰ- 



নরেজনাথ 

সরকারে কার্ধেয নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু 

তিনি কোন চাঁকরী গ্রহণ না করিয়!, 

আজীবন শ্বাধীনভাৰে জীবিক। অর্জন 

করিয়াছেন। হিন্দু কলেজে কিছুকাল 

শিক্ষা লাভ করিয়া ততৎপরে তিনি 

কাণ্ডেন পামারের নিকট গৃহেই শিক্ষ। 

লাভ করেন।, শৈশবকাল হইতেই 
তাহার সংবাদ পত্রে লিখিবার আকাজঙ্কা 

দৃষ্ট হইয়াছিল। উনিশ বংসর বয়সের 
সময় তিনি আন্লি (40150) নামক 
এটর্ণার আফিসে কাঁধ্য শিক্ষার জন্য 

প্রবিষ্ট হন। এ সময়ে কিশোরীটাদ 

মিত্র সম্পাদিত “ইত্ডিয়ান ফিল্ড? 

(17001870 171910 ) নামক পত্রিকায় 

তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং সেই 

সুত্রে তিনি &ঁ পত্রিকার সহিত যুক্ত 
হল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 

আর্থিক সাহাঁযো ১৮৬১ ত্রীঃ অবে 

ইত্ডিয়ান মিরার নামক পাক্ষিক পত্রিকা 
প্রতিষ্টিত হয় । মনোমোহন ঘোষ এই 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নরেন্ত্র- 

নাথ নিয়মিতরূপে ইহাতে প্রবন্ধ লিখি- 

তেন। ১৮৬৩ শী: অবে মলোমোহন 
ঘোষ ইংলণ্ডে গমন করেন এবং নরেন্্র- 
নাথ ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদন তার 

গ্রহণ করেন। ১৮৬৬ ত্রীঃ অবে তিনি 
কলিকাত! হাইকোর্টে এটণা দলভুক্ত 

হন। সেই সময়ে নিজ ব্যবসায়ে লিগ 
থাঁকিয়! ইত্িয়ান মিরারের মম্পাদকত। 

করা তাহার পক্ষে অতিশয় কষ্টসাধ্য 

জীবনী*কোব 

হইয়াছিল। সুতরাং সময় সঙ্কীর্ণতার 

১১২৬ 

দরুণ কিছুকালের জন্য তিনি ইত্ডিয়ান 
মিরারের সম্পাদকত। পরিত্যাগ করেন। 

সেই সময় পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক 

হইয়াছিল । তৎপরে কেশবচন্দ্র সেন 

ইংলও হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়। ইপ্ডি' 

যান মিরারকে দৈনিক পত্রিকায় পরি- 

ণত করিতে ইচ্ছ। করিলেন। তখন 

ন্রেন্দ্রাথ, কেশব পেনের সহিত এক- 

মত হইয়া, পুনরায় ইণ্ডিয়ান মিরাঁরে 
যোগদান করিলেন। 'প্রতাপচন্ত্র মজুম" 

দার তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন? 

কিন্তু কিছুকাঁল পরেই নরেন্দ্রনাথ ইহার 

সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। পরে 

তিনি এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হইয়া- 
ছিলেন এবং মৃত্যুর পুর্ব পর্যাস্ত ইহার 
সম্পদকত। করিয়াছিলেন। সংবাদ 

পত্রের স্বাধীনত। রক্ষার জন্ত তিনি 

বিপুল সাহস প্রদর্শন করিতেন এবং 

রাজপুরুষদিগের ভয়ে,সত্য ঘটনা প্রকাশ 

করিতে কখনও ভীত হইতেন না। 

লর্ড ডাফরিণ যখন ভারতের বড়লাট 

( 90চ৮71001 (6170721) ছিলেন, তখন 

ভারত সভা হইতে তী'হাকে অভিনন্দন 

পত্র প্রদান করা হইয়াছিল। আনন্দ- 
মোহন বসু, কালীচরণ বন্দ্ে।পাধ্যায়, 

নরেন্দ্রনাথ সেন, অরেন্ত্রনাথ বন্দো- 

পাধ্যার প্রভৃতি ৩০1৩৫ জন সভ্য সেই 

অভিনন্দন পত্র লইয়| গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে 

গমন করিক্াছিলেন। নেইখাঁনে 



১১২৭ 

আনন্দমোহন বন্থু বড়লাটের সহিত 

সকণকে পরিচয় করাইয়। দিতে থাকেন। 

যখন নরেন্রনাথের পরিচয় প্রদান করেন, 

অমনি লর্ড ডাফরিণ ক্রোধে রক্তবর্ণ 

হইলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে রূঢ় স্বরে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, *কে আপনাকে 

আফগানিস্থান সম্বন্ধে মিথ্য। সংবাদ 

দিয়াছেন। তাহার নাম বলুন ?” 

তখন নরেন্দ্রনাথ তেজোভরে উত্তর 

করিলেন; ইহা মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়া 

প্রতিনিধির রাজপ্রানাদ এখানে আমি 

অপমানিত হইতে আমি নাই। কে 

আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, তাহ! বলিব 

না, তাহা বল! সম্পাদ কীয় নীতিবিরুদ্ধ।” 

তাহার ভয়ানক তেজো ময় উত্তর শুনিম্না 

লর্ড ডাফরিণ ক্রোধে অগ্নিবৎ জবলিয়। 

উঠিলেন, উপস্থিত সকলেই মনে করি- 

লেন বোধ হয় মারামারি হইবে । যখন 

ব্যাপার ঘোরতর আকার ধারণ করি- 

বার উপক্রম হইণ, তখন আনন্দমোহন 

বন্গু মহাশয় তাড়াতাঁড়ি অভিনন্দন পত্র 

পা করিতে আরম্ভ কিলেন। অভি- 

লনন পত্র পাঠ শেষ হইলে লর্ড ডাফারিণ 
তাহার উত্তর পাঠ করিলেন। এই 
অবসরে তাহার ক্রোধ প্রশমিত হইল। 

তখন তিনি তাহার ক্রুটি বুঝিতে পারি- 
লেন এবং নরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়। 

ক্ষম] প্রার্থনা করিলেন। 

১৮৯৭--১৮৯৯ গ্রাঃ অব পর্য্স্ত 

তিনি করিকাত। মিউনিদিপালিটির 

ভারতীয়-এঁতিহামিক নরেজ্্রনাথ 

প্রতিনিধিরূপে বঙী য় ব্যবস্থাপক সভার 

সভ্য থাকিয়! দেশহিতৈধষিত। ও তেজ ্থি" 

তার পারচয় প্রদান করিয়ছিলেন। 

কণিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সহিত 

সরকারের গোলযোগ হইলে, নরেন্দ্র 

নাথ প্রমুখ আটাশজন প্রতিনিধি 
( 0010)19910)61 ) পদত্যাগ করিয়া" 

ছিলেন। পরে কেহ কেহ প্রতিনিধি 

পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন? কিন্ত নরেন্দ্র- 

নাথ সেই পদ আর গ্রহণ করেন নাই। 
তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একজন 

প্রধ(ন নেতা ছিলেন। ১৯০৫খ্রীঃ অন্ধের 

৭ই আগষ্ট টাউন হলের সভায় তিনি 

বয়কট (7395০০৮6) প্রস্তাব উত্থাপন 

করবেন এবং উহা গৃহীত হইগাছিল। 

১৯০৬গ্রী;ঃ অঃ ৭ই আগষ্ট গ্রিম্নার পাকে 

বয়কটের বাধিক অধিবেশনে, ত।হার 

সভাপতিত্বে জাতীয় পতাক উত্তোলন 

করা হইগ্লাছিল। ১৯০৭ খ্রীঃ অবে 

যাহারা বিলাতী লবণ ফেলিয়া দেওয়। 

এবং বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিয়। 

দেওয়ার অপরাধে কারাদণ্ড ও শাস্তি 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি 

সম্মান প্রদর্শনার্থ এক সভ। হইয়াছিল। 
তিনি সভায় লাঞ্চিতদের প্রত্যেককেই 
স্বহন্তে পদক (1992) প্রদান করিয়া" 

ছিলেন। 

তিনি যাহ। ধর্ম বলিয়া মনে করি- 

তেন, তাহার সমর্থনে নিভীকভাবে 

চেষ্টা করিতেন। বৌদ্ধধর্ণও থিয়সফি 



ঙাহার প্রাণের বন্ধ ছিল। বেঙ্গল 
ধিয়োসফিকেল সোসাইটি তাহার 

নেতৃত্বাধীনেই পরিচালিত হইত সমাজ 
সংস্কায়ের তিনি বিশেষ পক্ষপাতি 
ছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য 
বিবাহ রহিত, সমুদ্র ধাত্রা প্রভৃতি 

স্কার কার্য সাধনের অন্ত তিনি বিশেষ 

চেষ্টা করিতেন। ১৮৭২--১৯০৭ গ্রীঃ 

অব পধ্যস্ত পয়ত্রিশ বংস্রকাঁল তিনি 

নির্ভীকচিত্তে রাজনীতি চর্চ! করিয়া- 

ছেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অন্ধের কংগ্রেস 

অধিবেশনে তিনি উপস্থিত, ছিলেন। 

বহুকাণ তিনি ভারত সভার সভাপতি 

ও রাজনীতিতে যাহার] উন্নতিশীল 

তাহাদের নেতা ছিলেন। পরে তিনি 

উন্নতিশীলদিগকে পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন। তিনি গীতা সভার সভাপতি 

ছিলেন। বিদেশে যাইয়া! ভারতীয় 
যুবকগণ যাহাতে শিল্প।দি শিক্ষা করিতে 

পারে, তাহার ব্যবস্থা ও অর্থ সাহায্যের 

জন্ত কলিকাতায় একটি সমিতি আছে, 

তিনি এ সভারও সভাপতি ছিলেন। 
তিনি কলিকাতার সাহিত্য, সমাজ, 

নীতি ও ধর্মসংস্কার, শিল্প, বিজ্ঞান 
গ্রভৃত্বি অনেকগুলি সভার সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বহু কার্ধের 

সহিত সংযুক্ত ছিলেন, কিরূপে তিনি 
এত কায সম্পাদন করিতেন, তাহা 

ভাবিয়া! পোৌকে বিশ্মিত হইত। ১৯০৮ 

&ঃ অবে তিনি রায় বাহাছুর উপাধি 

জীবনী-কোধ ১১২৮ 

প্রাপ্ত হন। ১৯১১ থ্রী; অব তিনি 
ুলভ সমাচার+ সম্পাদনের ভার গ্রহণ 
করেন। বাঙ্গাল! সরকার এই পত্রি- 
কাঁর পচিশ হাজার খণ্ড ক্রয় করিতেন 
এবং এদেশের বিগ্ভালয় ও অফিসাঁদিতে 

প্রেরণ করিতেন । 

১৯১১ খ্রীঃ অন্দের ১লা জুলাই 

(১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই আধাঢ়) তিনি 

পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর 

পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যেত্রনাথ 

(এটণী) ইগ্ডিয়ান নিরার প্রিকা 
পরিচালনা করিতেন। ১৯১২ খ্রীঃ 

অবে স্থলভ সমাচারের প্রকাশ বন্ধ 

হয়। নরেন্দ্রনাথ স্বীয় অধ্যবস।য়, চিন্তা- 

শীল তা, দেশাম্ু রাগ, রাজভক্তি, পরোপ- 

কার, নির্মল চরিত্র গ্রভৃতি সদগুণের 

জন্য বঙ্গীয় সমাজে উচ্ছস্থান অধিকার 

করিয়াছিলেন । 

নরেক্দ্রপ্রভ1--তিনি রোহিতক দেশীর 

নোন নামক এক বণিকের পত্রী 

ছিলেন । নোন কাশ্মীরের রাজা দ্বিতীয় 

প্রতাপাদিত্যের দময়ে (৬০৭-_-৬৮৭ত্রীঃ) 

গ্রতাপপুর নগরে বাদ করিত। রাজা 

প্রতাপাদিত্য বণিকপত্বীর রূপে মুগ্ধ 

হইলে, বণিক স্বীয় পত্বী নরেন্ত্রপ্রভাকে 

রাজকরে সমর্পণ করিয়াছিল। এই 
নরেন্দ্র প্রভা হইতে রাঁজ। প্রতাপাদিতোর 

চন্ত্রাপীড়, তারাপীড় ও মুক্তাঁপীড় নামে 
তিন পুত্র জন্মে । রাজার মৃত্যুর পরে 
চন্ত্রাপীড় কাশ্মীরের অধীস্বয় হইয়া- 



১১২৯ 

ছিলেন। রাজ ও রাঁণীর সত্য বহারে 

ও সংকার্ষেয মকলেই তাহাদের এই 
গর্হিত আচরণের বিষয় ভূলিয় গিয়াছিল। 

নরেজ্জ ভগ্--তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জ 

ংশীয় নরপতি পৃথী ভঞ্জের তনয় ও 
দ্বিতীয় রণভগ্রের পৌত্র।. তিনি ভঙ্জ 
ংশীয় নরপতিদের এই শাখার শেষ 

নরপতি। কোট ভগ্র দেখ। 

নরেক্র মাণিক্য -ত্রিপুরাধিপতি রাম- 
মাণিক্যের মৃত্যুর পরে, তাহার পঞ্চম 

বায় পুত্র রত্বম।ণিক্য রাজা হইয়া- 
ছিলেন । এই বাক রাজাকে অপ- 

সরিত করিয়া তাহার পিতৃব্য নরেন্দ্র 

ম।ণিকা সিংহামন অধিকার করেন। 

(১৬৮২ শ্রীঃ)। কিন্ত নরেন মাণিক্য 

অচিরে পরলোক গমন কগিলে, রত্ব- 

মাঁণিকা পুনঃ সিংহানন অধিকার করেন। 

নরেব্দরমোহন সাহা একজন 
বিখ্যাত পাট ব্যবমাগ্ী। ১৮৭৫ সালের 

২৬শে অক্টোবর ময়মনগিংহ জেলার 

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বিনানই 
গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন! বাঙ্গা- 

লার ব্যবস1র ক্ষেত্রে তিনি একজন 

কৃতী পুরুষ ছিলেন । ণীানান্ত শিক্ষা 

লাঁভ করিয়।1 অল্প বয়সে সামান্ত বেতনে 

হাওয়ার্থ কোম্পানীতে প্রবেশ করেন 

এবং সাধুতা, অধবসায় ও অক্লান্ত কম্ম- 

কুশলতায়, শীপ্রই তিনি এ কোম্পানীর 

একজন অংশীদার হইরাছিলেন। পাট 
সংক্রান্ত ব্যাপার তাহার অভিমত ও 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক মরেজ্রমোহদ 

অভিজ্ঞতা, কেবল ভারতবাসী ' নে, 
এদেখের এবং বিলাতের ইংরেজদের ও 

যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়া ছিল। বাঙ্গালা 
দেশের দারুণ বেকার সমস্ত দেখিয়! 

তিনি সর্বদ|ই ব্যথত ছিলেন। এই 
সমন্ত।র যংকিঞ্চিং সমাধান কল্পে তিনি 

বিভিন্ন নামে সাতটা পাট খরিদের 

কারবার ণিজ মূলধনে প্রতিষ্ঠা করিয়। 

গিয়াছেন। ইহার মধ্যে চারিটি কার- 
বারের লভ্যাংশ তিনি নিজে কখনও 

গ্রহণ করেন নাই। এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলির সমস্ত মোকামে, প্রান সাত শত 

বেকার লোকের অন সংস্থান হইতেছে। 

তিনি যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করিয়াছেন, সেইরূপ নানা ক্ষেত্রে 

গোপনে তাহার সঘ্যবহারও করিয়।' 

গিয়াছেন। নীরব দানেই তিনি মুক্তহস্ত 

ছিলেন, দাতা হিসাবে খ্যাতি লাভের 

চেষ্টা করেন নাই। মাদিক আড়াই. 
শত হইতে তিনশত টাকা তিনি দীর্ঘ- 

কাল যাবত দান করিয়াছেন। মৃত্যু- 

কালে তিন প্রায় বিশ হাজার টাক! 

নান। সংকার্যে দান করিয়া গিয়াছেন। 

' বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চ শিক্ষা! লাভ করিতে 

না পারিলেও, তিনি নিজের চেষ্টায় ও 

অধাবসারের গুণে যথেই জ্ঞান সঞ্য় 

করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অবের 

১৩ই অক্টোবর (১৩৪২ বঙ্গাবঝের আশ্ষিন) 

এই শ্রেষ্ঠ ব্যবসারী পরলোক গম 

করিয়াছেন। 



'ময়েজ্জসিংহ 

নরেন্দ্র সিংহ _জয়ন্তিয়ার রাজ 
রাজেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পরে ১৮৬১ খ্রীঃ 
অব্দে নরেন্দ্র সিং, নামেমাত্র রাজ! 

হন। প্রথমে ইংরেজ মরকার তাহার 

বৃত্তি দিতে অসম্মত হন। পরে শ্রীহট্ের 
কনিশনার তাহার দুরবস্থার কথ 
বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিলে, তাহার 

মাসিক পাঁচ শত টাকা বৃত্তি নির্ধারিত 
হয় | তিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ অবে পরলোক 

গমন করেন। তাহার উত্তরাধিকারী 

নরদিংহ ও ছত্রমিংহ আর সেই বৃত্তি 

পান নাই। 

গরেক্দ্রাদিত্য-(প্রথম) তিশি কণম্মী- 
রের অধিপতি গোকর্ণের পুত্র। খিঙ্খিগ 

নামেও ঠিশি পরিঠিত ছিলেন। তিপি 

ভূতেঙ্বরের প্রতিষ্ঠ! ও অক্ষয়িণীর স্থাপন 
করিয়াছিলেন। এই: ধার্মিক রাজ। 

২৫১--২১৫ শ্রী; পূর্বাব' পধ্যন্ত ছএিএ 
বংনর রান্ত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে 

তাহার পুত্র যুধিষ্ঠির রাজ! হইয়াছিলেন। 

নরেক্্রাদিভ্য-_(বিতী্ট) তিনি কাশ্মী- 
রের অধিপতি দ্বিতীয় যুধিষ্ঠিরের পুত্র । 

তাহার মাতার নাম পল্লাবতী। ঠিণি 

লক্ষণ. নামেও খ্যাত ছিলেন। নিজ 

নামানুসারে তিনি নরেন্দ্র স্বাধী নামে 
এক শিব স্থাপন করিয়াছিলে। পিতৃ 
মন্ত্রী বজেন্ত্রের নয় বর্জ ও কণককে 

সঘ্যবহারী দেখিয়া, মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছিলেন। নরেন্ত্রাদিত্যের বিমল: 

গ্রভা নামে এক মহিষী ছিলেন। 

জীবনী-কোধ ১১৩০. 

মহাবাছ নরেক্দ্রাদি ত্য ঘটন।বলীর ইতি- 

হাস সংরক্ষণের জন্ত এক কাধ্যালয় 

স্থাপন করিঘ়্াছিলেন। .এ৯ প্রকার 

স্থনিয়মে ১৮০ _-১৯৩ খ্রীঃ অব পর্যন্ত 

তের বৎসর রাজ্য শাসন করিয়।, তিশি 

পরলোক গনন করিলে, তাহার কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা রণার্ধিত্য কাশ্ীরের দিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । 

নরেশচত্্র, কুমার-_একদ্ন বিশিষ্ট 
শ্তাম! সঙ্গীত রচয়িতা । নরচন্ত্র কুমার 
দেখ। 

নরেশচক্দ্র চৌধুরী_ নোয়াখালী 
জেলার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেন কন্মী। 
১৯০২ সালে তাহার জন্ম হয়। তিনি 

এম-এ পাশ করিয়। নোয়াখালীর “কুমার 

অরুণচ্দ্র হাই স্কুলে” শিক্ষকতার কার্যে 

নিযুক্ত হন। অতি অল্প বয়সেই তাহার 

পণহিতব্রতের পরিচ্ পাওঘা! যায়। 

নে।য়াখালী ছাত্র সংসদ গ্রতিষ্ঠাতাদের 

মধ্যে তিনি অন্ততম। নে!য়াখালীর 

বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তীহার বিশেষ 

সম্পর্ক ছিল। ১৯৩২ সালের ২৬শে 

জানুয়ারী তারিখে স্কুলের চাকুরী পরি- 

ত্যাগ করিয়া, তিনি জাতীয় পতাক। 

উত্তেরলন করেন। এই অপরাধে তাহার 

দুই বসর সশ্রম কারাদও হয়। জেল 

হইতে বাহির হইবার পর হইতেই, 
তাছার যঙ্ষারোগ দেখ! দেয় এবং এই 

রোগেই তিনি ১৯৩৬ সালের ২শে 

এপ্রিল চিতোর স্থাস্থানিবাসে মাত্র ৩৪ 



১১৩১ 

বৎসর বয়দে পরলোক গমন করেন। 

তিনি অবিবাহিত ছিলেন । 

নরেশচজ্জ ভট্টাচার্য--একজন বিশিষ্ 

শ্রাম। সঙ্গীত রচয়িত1। নরচন্ত্র ভট্।- 

চার্ধয দেখ। 

নরোত্তম কেরাণী- একজন বাঙগলী 
কবি। ১২০২ বঙ্গাবে ২৩শে জযষ্ঠ 

চট্টগ্রামে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তিনি 
ইহার বিষর কবিতায় বর্ণন। করিয়।- 
ছিলেন । ব্গাবের ২৪খে 

আধা তাহার মৃত্যু হয়। 

নরোত্বম ঠাকুর--(১) একজন প্রমিদ্ধ 
বৈষ্ণব পদ্দকর্ত। ও গ্রন্থকার । রামপুর 

বোয়াগিয়া নগরের নিকট বত্ত৷ গড়েরহাট 

পরগণার অন্তর্গত খেতুরী নামক গ্রামে 
মঞ্জুমদার উপাধিধারী উত্তর ঝাট়ীয় 

কায়স্থ রাজবংশে ১৪৫৩ শকের (১৫৩১ 

খ্রীঃ) মাঘ মাসে তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতার নাম রাজ! কৃষ্ানন্দ দত্ত 

ও মাতার নাম রাণী লারার়ণী। 

বাল্যকাল হইতেই নরোত্ম লেখ! 

পড়ার বিশেষে মনোযোগী ছিলেন । তিনি 

পাঠ্যাবস্থারই এক ক্রাঙ্গণের নিকট 

যাইয়। প্রতাহ, গৌরাঙ্গ চরিত শ্রবণ 

করিতেন । তখন হইতেই ক্রমে তিনি 

গৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়া পড়েন এবং 

অষ্টাদশ বর্ষ ব়দে পিতামাতার অক্ঞাত- 

সারে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। রাজ! 

কৃষ্চানন্দ এই সংবাদ ভানিয় তাহাকে 
ফিরাইয়া আনিবার জন্তঠ বহু লোক 

১২১৫ 

ারতীয়-এঁতিহাসিক নরোত্ম 

প্রেরণ করেন ; কিন্তু বন চেষ্ট৷ সত্বেও 

তাঁছারা তাহাকে প্থিমধ্য হইতে 

ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। বৃন্দা- 

বনে যাইয়া! তিনি জীব গোস্বামীর নিকট 

উপস্থিত হইলেন, জীব গোন্বামী তাহার 

মনে'গঠ ভাব বুঝিতে পারিয়া,আননের 
সহিত তাহাকে আশ্রয় প্রদান করি- 

লেন। সেইথানেই লোকনাথ গোস্বামী 
নামক একজন পরম ভক্ত সাধুর 

নিকট নরোত্তম দীক্ষা গ্রহণ করেন। 

গুরুর আদেশে তিনি আঙ্গীবন বর্গচর্ধয 

ব্রত পাপন করিয়াছিলেন । তৎপরে 

তিনি জীব গোস্বামীর নিকট সমস্ত 

বৈষ্ব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া,বৈষঃব শাস্ত্রে 

বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। জীব 

গোম্বামী তাহার পাগ্ডিত্যে গ্রীত হইয়া 

তাঁহাকে 'ঠাকুর মহাশয়” উপাধি প্রদান 

করেন। শ্রানিবাম আচাধ্য ও কৃষ্ণানন্ 
তাহার সতীর্ঘ ছিলেন ' জীব গোস্বামী 

বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি বঙ্গদেশে প্রচার করি- 

বার জন্ত ১৬৮৪ ্রীঃ অবে শ্রীনিবাস আচ।ধ্য 
কৃষ্ণানন্দ'ও নরোন্তমকে গ্রন্থসহ বঙ্গদেশে 

প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহার! গ্রন্থরাঙ্জি 

সহ গোপালপুর নামক স্থানে উপস্থিত 

ইইলে, সেখান হইতে বীত্রিতে বিধুঃ- 
পুরের রাজা বীরহা বীরের অধীনস্থ দস্থ্য-. 

গণকর্তৃক গ্রন্থগুলি অপহৃত হয় | অনেক 

অনুসন্ধ।ন করিয়াও তাহারা অপহৃত 

গ্রন্থের কোনরূপ সন্ধান করিতে পারি - 

লেন না। তৎপর নরোত্বম নিজ গ্রামে 



নরো তম 

গমন করেন। পিতা মাতা তাহার 

আগমনে বিশেষ আনন্দিত হইলেন 

কিন্ত নরোত্তম আর সংসারী হইলেন 
না। তাঁহার পিতামাতা বন্ত চেষ্ট 

করিয়াও তাহাকে আর সংসারে লিপ্ত 

করিতে পারিলেন না । তিনি কিছুকাল 

গ্রামে অবস্থান করিয়া! নবদ্বীপে গমন 
করেন। সেই সময়ে চৈতন্থদেবের 

সহধর্দিনী বিষুওপ্রিয়া দেবী জীবিত 

ছিলেন। নরোত্তম নবদ্বীপ, নীলাচল, 

শান্তিপুর, সগুগ্রাম, খড়দহ প্রভৃতি 

বৈষ্বদিগের তীর্ঘস্থানগুলি ভ্রমণ করিয়। 

শ্রীখগ্ডেগমন করেন। পরে তিনি স্বগ্রামে 

থেতুরীতে গৌরাঙ্গ, বিষুপ্রিয়া,বল্লভীকান্ত 
শীকৃষ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও রাধা- 

রমণ এই ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্টা করেন। 
তাহার রচিত কীর্তনগুলি গগড়ানহাটি 
কীর্তন নামে অভিহিত হয়। তিনি 

একটি কীর্তনের দলও সৃষ্টি করিয়া- 

ছিলেন। থেতুরী গ্রামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
উত্সব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন 

হইয়াছিল। এই উৎসবে গ্রীঙ্গীব 

গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভু ও তদীয়৷ পত্বী 

জ]হুবী দেবী, বীরভদ্র গোস্বামী, 

মাধব আগার্ধ্য প্রভৃতি এবং দেশের 

গ্রসিদ্ধ ভক্তবৃন্দ সকলেই যোগদান 

করিয়াছিলেন। তিনি খেতুরী গ্রামের 

গ্রাস্তভাগে এক কুটার নিম্ধাণ করিয়! 

তথায় সাধন ভন্তন করিতেন। এ 

স্থানকে 'ভজনস্থণি' বলা হইত। কালে 

জীবনী-কোষ ১১৩২ 

তাছার খ্য/তি এত বিস্তৃত হইয়াছিল 

যে, অনেক ব্রাঙ্গণও তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 

করিয়া।ছলেন। নিম্নণিখিত গ্রন্থ" 
গুলি তাহার রচিত। 'উপানন। পটণ, 

“কুঞ্জবর্ণন+ “গুরুশিষ্ সংবাদ” “ক্ত্রমখি? 

“চমতকার চন্ত্রিকা” প্রার্থনা” “প্রম- 

ভক্তি চন্দ্রিকাঃ “প্রমভক্তি চিন্তা মণি? 

“রমভক্ত চক্ড্রিকা” “রাগমলাঃ 'রসসার 

“নিদ্ধভপ্চি চন্দ্রিকা, স্মরণ মঙ্গন, “সাধন 

ভক্তি চক্্রিকা” “সাধ্য-প্রেম চন্ত্রিকা” ও 

নুর্য্যমণিঃ | এই গ্রন্থগুণি তিনি সরল 
বাঙ্গাল! ভাষার সর্বসাধারণের উপ- 

যোগী করিয়া রচন| করিয়াছেন । 

১৫০৯ শকের কার্তিক মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী 

(১৫৮৭ শ্রী;) তিথিতে তিনি দেহত্যাগ 

করেন। রাজসাহী, মাগদহঃ বহরমপুর, 

রঙ্গপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে তিশি বহু 

শিষ্য করিয়াছিলেন। মাণপুরের রাজার! 

তাহারই শিষ্ হইয়াছিলেন। 

নরোত্তম ঠাকুর--(২) তিনি আনামের 

একজন বৈষ্ণন কবি। 

নরো গণেশ- প্রকৃত নাম নারায়ণ 

গণেশ । এই বিশ্বস্ত কর্মচারী ইন্দুদের 

নুপগ্রদিদ্ধা মহারাণী অহল্যা বাঈ এর 

সময়ে বর্তমান ছিলেন। অহল্য! 

বাঈ তাহাকে তাহার গ্রতিনিধিরূপে 

পুন! দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

অহল্যা বাঈ দেখ । 

নর্থব্রুক, লর্ড-তাহার সম্পূর্ণ নাম 
--11)07098 (0190129 7391108) 339] 



১১৩৩ 

0% ০1:70:00. তিনি ভারতবর্ষের 

বড়লাট ও রাঁলপ্রতিনিধি ছিলেন। 

১৮২৬ শ্রীঃ অব্দের ২২শে জানুয়ারী 

তাহার জন্ম হয়। তিনি প্রথম আরল 

নর্থক্রকের পুত্র । তিনি অকৃদ্ফোর্ড 

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া 

নানা স্থানে কিছুদিন কাজ করেন। 

পরে ১৮৫৭ খ্রীঃ অবে পালিয়ামেন্ট 

মহাঁসভার সভ্য হন। 

সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের আগার 

সেক্রেটারী ছিলেন। 
১৮ ৭২শ্রীঃ অবে লর্ড মেও) শেরআলী 

নামক একজন পাঠান আর্দারের 

ইন্তে, আওগামান দ্বীপ পরিদর্শনকালে 

নিহত হন। তাহার পরে অস্থায়ী ভাপে 

সার জন স্ট্রেটী (911 ০01) ১0:0116%) 

এবং মান্্রাজের লাট লর্ড নেপিয়া র(91) 

116:) কিছুদিন বড়লাটের কাজ করেন। 
ততখপরে ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের ৩রামে 

লর্ড নর্থক্রক রাজপদ গ্রহণ করেন। 

এই সময়ে সার জর্জ কেখল (91৮ 
(900796 0870)1)0911 187 1---1674) 

বাঙলার শসানকর্তী ছিলেন। লর্ড 

নর্থক্রুকের সময়ে বাঙ্গ ল৷ দেশে ভয়ানক 

দুতিক্ষ উপস্থিত হয়। ইহার পূর্বে 
১৮৬৯ খ্রীঃ অন্দে উড়িস্যা। দেশে ভয়ানক 

দুর্ভিক্ষ হুইয়।ছিল এবং বনু, লোক ক্ষয় 

হইয়াছিল। লোঁকে তাহা ভুলিতে 
পারে নাই। ১৮৭৩ সালে অনীবৃষ্টি 

হওয়াতে ১৮৭৪ সালে বাঙ্গালা ও 

১৮৫৭৯-- ১৮৬৯ 

ভারতীয়-এতিহাসিক নর্থক্রেক 

বিহারে, ভয়ানক অন্নাভাৰ উপস্থিত 

হইল । কিন্তু বাজপ্রতিনিধি ও ছোট- 

লাটের বিশেষ চেষ্টায় ছুই কোটা মণ 

শষ্য বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হইল। 

প্রার আটাইশ লক্ষ লোক সরকারী 

সাহাধ্য পাইয়া জীবন রক্ষা করিয়া- 

ছিল। রাঁজপ্রতিনিধিরা বরাবর গ্রীক্ম- 

কালে শিমল! খৈলে যাঁপন করেন । 
কিন্তু দেশে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, 

এবার বড়লাট আর শিমলায় যান নাই। 
বাস্তবিক বড়লাঁট ও ছে টলাঁটের সহ- 

দয়তায় বাঙ্গালা, বিহারের ছুর্ভিক্ষ উড়ি- 

ষ্যার মত ভীষণ হইতে পারে লাই। 

বড়লাট দেশের শখ অন্থাত্র রপ্ত।ণি বন্ধ 

করিয়। দিলেন । তিনি রিলিফ কার্যের 

জন্য গ্রসিদ্ধ শোন নদীর খাল খনন ও 

উত্তর বঙ্গের রেল লাইনের কাধ্য আর্ত 
করাইয় দিলেন। 

তাঁহার সময়ে বরদর গায়োকবার 

মলহর রাঁও,তথাকার ইংরেজ রেসিডেন্ট 

কর্ণেল ফেন়্ারকে (001006] 7১779), 

বিষ প্রয়োগে হত্যা! করিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন, এই অভিযোগে অভিবুক্ত 
হন। এই অভিযোগের সত্যাসত্য 

নির্ণয়ের জুন, বড়লাট একটী কমটা 

নিযুক্ত করেন। তাহার মধ্যে কলি- 
কাত। হাইকোটের প্রধান বিচারপতি 

কউচ (01719£ ০ 9056109 91: 11017210. 

0০90 1870--1876), বড়লাটের 
এজেন্ট সাঁর রিচার্ড জন মিড (51: 



71008109010) 116906 ), পঞ্জাব 

চিফ কোর্টের বিচারপতি ফিলিপ সেগ্ডিন 

মেলভিল (091)111) 98079 1101111) 

এই তিনজন লাহেব এবং গোগ্ালিয়রের 

মহারাজ) জয়াজী রাও সিন্ধিয়, জয়- 

পুরের সয়াজী ঝাম সিংহ ও ঝড়লাটের 

ব্যবস্থপক সভার সভ্য রাঞ্জা দিনকর 

রাও, এই তিনজন ভারতীয় সভ্য 

ছিলেন। তাহাদের মধ্যে সাহেবের! 

মলহর রাঁগুকে দূষী ও দেশীয় সভ্যের! 

তাহাকে নির্দোষ বলেন। কিন্তু বড়- 

লাট, ইংলগস্থ ভারত সভার মতান্যামী 
মলহর রাওকে দুষী অবধারণপূর্ববক 

রাজ্যচ্যুত করেন এবং তৎপদে সেই 
ংশেরই অল্প বয়স্ক সোয়াজী রাওকে 

অভিষিক্ত করেন। এই ভূপতি সম্প্রতি 
পরলোক গমন কারঘাছেন। 

১৮৬৯ খ্রীঃ অন্দে স্ুয়েজখাল খনিত 

হয়। সেই সময় হইতে ইংলণ্ড ও 

ভারতের বাণিজ্য অতিশয় বুদ্ধি পাইতে 

থাকে । লর্ড নর্থক্রকের সময়ে রক্ষণ” 

শীল মন্ত্রী ডিজরেলী ইংলগ্ডের প্রধান 
মন্ত্রী ছিলেন। তিনি, বড়লাটকে মান. 

চেষ্টার হইতে ভারতে প্রেরিত কাপড়ের 

উপর যে শতকরা! পাঁচ টাঁক। আমদানী 

গু আছে তাহ। তুপিয়। দিতে বলেন। 

এই শুন্ক পূর্বে নাড়ে সাত টাকা ছিল। 

বড়লাট তাহার অনুরোধ রক্ষা করি- 

লেন না। তিনি মানচেষ্টারের উপকার 
হইবে ঝলয়া) ভারতের ক্ষতি করিতে 

জীবনী"কোষ ১১৩৪ 

চাহিলেন না। এই সদাশক় বড়লাট 

সর্ধদ| ভারতের যাহাতে সর্ধপ্রকার 
কল্যাণ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। 
তিনি আনন কর তুলিয়া দেন। তিনি 
একন্ধন অর্থশাস্ত্রবিদ বিলক্ষণ পণ্ডিত 

ছিলেন। তাহার পূর্ববর্তী বড়লটি 
লর্ড লরেন্স ও লর্ড মেও আর ব্যয়ের 

সমত। রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
কিন্তু তিনি ব্যয় সস্কুচ করিয়। সেই নমত। 

রক্ষা করিয়াছিলেন। 

এই বড়লাটের সময়ে যুবরাজ 

এডওয়ার্ড (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) 

ভারত ভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে রাজা, প্রজা নকলে বিশেষ 

রজভক্তির পারচিয় (প্রদান করিয়।- 

ছিলেন। যুবরাঁঙ্গ পরে বড়লাটকে 

লিখিয়াছিলেন যে-_মহাঁরাণীর এই 

বিশাল রাজ্যের অসংখ্য। গ্রজামগুলীর 

মনে যেন দিন দিন ইংরেজ শাসনের 

সফলের প্রতি আন্ত। জন্মে । ইংলগডের 
মহারাণী ও রাঁজপরিবারস্থ সকলের 

মনেই ভারতের সর্ধপ্রকারের কল্যাণ 
কামনা! সর্বদ। বিদ্যমান রহিয়াছে, 

এই বিশ্বানও যেন তাহাদের মনে 

জাগরিত হয়। 

এই বড়লাটের মময়ের আর একটা 

ঘটনা আফগানিস্থানের ব্যাপার । ১৮৬৩ 

শ্রী; অবে দোস্ত মোহাক্সদের মৃত্যুর 

পরে, তাহার পুব্রগণের মধ্যে আফ- 

গানিস্থানের সিংহাসন লইয়। বিবাদ 



১১৩৫ ভারভীয়"এঁভিছাসিক মর্দাণ 

স্ঘটিত হয়। অবশেষে শেরমালী এই সময়ে তিনি নানাবিধ সম্মানজনক 

জয় লাভ করিয়া জফগানিস্থানের | উপধি পাইগাছিগেন। এই সদাশয় 

আমীর হন। তখনকার বড়লট সার 

জন লরেন্স তাহাকে আমীর বলিয়। 
স্বীকার করেন। তৎপরে লর্ড মেও 

আম্বলা সহরে এক দরবার করিয়। 

আমীর শেরআলীকে সম্বর্ধনা করেন। 

তৎকলে আমীরের সহিত ইংরেজ 

রাজের বন্ধত্ব দৃ়ীভূত হইয়াছিল। ১৮৭৪ 
প্রঃ অবে ইংলগ্ের মন্ত্রী মভার পরি- 

বর্তন হয়। লর্ড সেলিসবেরি সেক্রে- 

টারী অব ষ্টেট হইলেন । তিনি সন্দেহ 

করিতেন যে আফগানিস্থানের আমীর 

শেরআলী গোপনে রাসিয়ার পহিত 

মিতরতা করিতেছেন। এই শন্দেহের 

বশবত্তা হইয়া, লর্ড দেলিসনেরি, ভার- 
তের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নথক্রককে, 

আফগানিস্থানের মামীর শেরমাঁলীকে 

ভয় প্রদর্শন করিয়া, একঞন ইংরেজ 

দূতকে আফগানিস্থানে রাখিতে বলেন। 

বড়লাট ইহা সমিচীন মনে না করিয়া 

কাধ্যকাল পুর্ণ হইবার পুর্কেই কর্শত্যাগ 
পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করেন। তাহার 

স্থানে লর্ড লিটন বড়লাঁট হইয়া আসেন 

(১৮৭১ সালে ১২ই এপ্রিল) । ইংলণ্ডে 

যাইয়াও তিনি নানা কারে পিপ্ত হইয়া- 

ছিলেন। নৌনসমর বিভাগের তিনি 

প্রধান কর্মচারী হইয়াছিলেন। এই 

সময়ে তিনি একবার মিশরের রাজধানী 

কেয়েরে। নগবঝে গমন করিয়াছিলেন। 

মহাত্বা ১৯০৪ সালের ১৫ই নভেম্বর 

পরলোক গমন করেন। 
নর্মাণ জন পেস্টন-- ( থয 08609 

৪00 08607 2০70280 ) ইংলগ্ডের 

অন্তর্গত নুমার সেট শার়ারে, তিনি 

১৮১০ খ্রীঃ অন্যের ২১শে অক্টোবর জন্ম" 
গ্রহণ করেন। তাহার পিতা জন নর্মমাণ 

(০1) 01090) একজন বেঙ্কার 

ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্তালয়ে 

(0:60: 01015691816) ) তিনি শিক্ষ। 

লভ করেন। ১৮৬২ নালে তিনি 

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ভারত- 

বর্ষে আগমনপুর্ধক, হাইকোর্টের 

বিচারক পদ লাঁভ করেন। এই পদে 

১৮৭১ সাল পর্যাস্ত ঠিনি ছিলেন । মধ্যে 

মধ্যে প্রধান বিচারপতিও ( 01)16: 

996109 ) হুইয়াছিলেন। এই সময়ে 

ওহাবী আন্দোলন ভারতবর্ষে অতি 

গোপনে খুব চলিতেছিল। তাহাদের 

কয়েকজন দলপতি বিচারপতি নর্াণ- 

কর্তৃক কারাগারে প্রেরিত হইপ্লাছিল। 
দেই বিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্ত 

আবদুল্ল। নামক একজন পাঞ্লাবী মুসল- 

মান, নম্মাণ সাহেবকে হত্যা করে। 

তিনি তখন সিড়ি দিয়! টাউন হলের 
উপরে উঠিতে ছিলেন, (হাইকোর্ট তখন 

টাউন হলে বপিত) এমন সময়ে অতর্কিতে 

আবছুল্প। তাহাকে আক্রমণ করিয়! 



মল 

ছুড়িকাদ্ধারা আঘাত কয়ে। পরদিন 
২১শে সেপ্টেপ্থর (১৮৭১ সাল) প্রাত- 

কালে সেই আঘাতেই তিনি পরলোক 

গমন করেন। তিনি স্তাঞ্বান, জনপ্রিয় 

বিচারপতি ছিলেন। ভারতবাসীর 

প্রতি তিনি অনুকুল ছিলেন। তিনি 

কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের ব্যবস্থাশাস্ত্ 

বিভাগের সভাপতি ছিলেন। এই 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের উন্নতি কল্পে তিনি মহানু- 

ভূতিমম্পন্ন ছিলেন। তিনি আইন 
সম্বন্ধে কয়েকথান পুস্তিকাও প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। তিনি অচিরেই অব" 

সর গ্রহ্ণ করিয়। শ্বদেশে প্রতিগমন 

করিতে অভিলাধী হইয়াছিলেন। এমন 

সময়ে তাহার এই প্রকার শোচনীয় 

মৃত্যুতে এদেশীয় ও বিদেশীয় সকলেই 

অতিশয় মন্মাহত হইয়াছিলেন। তাহার 

স্থৃতিক জাগরূক বাখিবাঁর জগ্ত, একটা 

স্থৃতি স্তস্ত স্থাপিত হইয়াছে । 

নল--একজন পাক শান্ত্রবেন্তা | তিনি 

পাক শান্তর সম্বন্ধে একথান। গ্রন্থ লিখিয়া- 

ছেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের 

রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল্ল, বিদ্বন্মগুদী 

নিয়োগ কগিয় নিজ নামে টোডরানন্দ 

নামক'এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

ইহ! বু থণ্ডে বিভক্ত । তদন্তর্গত 

অযুর্বেদ সৌখা, খণ্ডে নলের গ্রন্থের 
বিষয় উল্লেখ আছে। নলকৃত গ্রন্থের 

নাম--পাক দর্পণ । 

নপিনীকাস্ত সেন-একছন দেশ- 

জীবনীশকে!ব ১১৩৬ 

হিতৈষী ও কবি। টট্টগ্রামের এক 
সন্ত্রান্ত ধনী পরিবারের তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। প্রথমে তিনি চট্টগ্রামেই লেখ! 

পড়া শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই 
তিনি কবিতা লিখিতেন। 

১৮৯৬ খ্রীঃ অবে টট্টগ্রথমে স্বদেশী 

কাপড়ের ভয়ানক আন্দোলন হয়। এই 

আন্দোলনের মূলে নপিনী কান্তের অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও অধ্যবসাগ্নই বহুল পরিমাণে 

ছিল। সেই মময় হইতে মরণকাল 

পর্য্যন্ত তিনি দেশী পোষাক পরিচ্ছদ ও 

দেশী দ্রব্াদি ব্যবহার করিতেন। সে 

সময় চট্টগ্রামে কোন সাধারণ পুস্তকলয় 
ছিল না। ইহাতে তীহার প্রাণে বড় 

আঘাত লাগিল এবং এই অভাব দুরী- 
করণার্থে তিনি প্রাণপণ চেষ। করিতে 

লাগিলেন। ১৮৯৬--১৮৯৭ খ্রীঃ অর্ধ 

তাহার অপরিমিত চেষ্টার ফলে িঞ- 
010209,1 8০110০1 গৃহে 'অধ্যরন সম্মি- 

লনীর+ প্রতিষ্ঠা হয় । 

১৮৯৫ 

১৮৯৭ খ্রীঃ অন্ধে তিনি বি-এ পড়ি- 

বার জন্ত কলিকাতা আগমন করেন। 

এখানে আপিয়াও তিনি দেশের ও 

জাতর কিরূপে উন্নতি হইতে পারে 

এই মৰ শিষয়ে বিশেষ আলোচনা 

করিতেন। তিনি বুঝিতে পারিয়।- 

ছিলেন যে দেশীয় শিল্পের উন্নতির করা 

বিশেষ গ্রয়োজণ। জাতি যদি বিলাসিতা 

পরিত্যাগ করির। দেশীয় শিল্পের উন্ন- 

তির জন্য চেষটিত না হয়। তাহা হইলে 



১১৩৭ 

দেশ ও জাতির মঙ্গল হইবে না। 
জাতীয় শিল্পরক্ষিণী সমিতির হ্ষিয়ে 

তিনি কবিবর ববীন্দ্রনাথের সহিত 
আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন । এ 

সময়ে উট্টগ্রামবামীরা শিক্ষা দীক্ষায় 
অনেকটা পশ্চাৎপ? ছিল। তিনি 

স্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্ 

একটি মাসিক পত্রিকা প্রক1শের চেষ্টা 
করেন এবং তাঁহারই একান্তিক চেষ্টায় 

ও পরিশ্রমে কলিকাতা ইডেন হিন্দু 

হোষ্টেল হইতে “আলো” নামে চট্টগ্রামের 

একখানি মাপিক পন্রিক! বাহির হইয়া- 

ছিল। তৎ্পরে তিনি বি-এ পণীক্ষার 
উত্তীর্ণ হইয়! চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান । 
মেই দমন্ব তাহার অভিভাবকগণ 

তাহাকে াইন অধ্যয়ন করিতে বলেন) 

কিন্তু আইন ব্যবপান্র করিতে গেলে 

স্বদেশ সেবার অন্তরায় হইবে মনে 

করিয়া, তিণি আইন পড়িতে অস্বীক্ৃত 

হন। তিনি চট্টগ্রামেরই কোন একটী 

স্কুলে প্রথমে বিনা বেতনে প্রধান 

শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন! ইহাতে 

তাহার ছুইটা উদ্দে্ ছিল। আকাল 

ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে তেমন 

ঘনিষ্ঠত। নাই, কেমন একটা সম্পর্কহীন- 

ভাব। তাহার নিকট ইহ! ভাল লাগিত 

না) নেইপন্যই তিনি শিক্ষক হইনা 

ছাত্রদের সঙ্গে সরলভাবে মেলামেশা 
করিয়! শিক্ষ! প্রদ!ন করিতে সাগিলেন। 

হিন্দু মুমলমান একভাব হুইর়া স্বদেশের 
১৪ ৩১৪৪ 

ভারভীয়-এঁতিহ্াসিক নলিনীবাল। 

জন্ঠ কার্ধ্য ন1 করিলে, ভাব্রতের উন্নতি 

সহজে হইবে না। এরক্ধুলে মুললমান 

ছাত্র অধিক ছিল, তিনি তাহাদের মছিত 

সখ্যতা স্থাপন কারিলে ভেদ জান দুর 

হইবে, ইহাও তাহার আর একটি আশ 
ও উদ্যেপ্ত ছিল । এই কার্দ্যে তিনি পরে 

ছাত্রগণের অনেক পাহাধ্য লাভ করিয়।- 

ছিলেন। ছাতরগণ তাহার অন্ুরক্ত 

হইর। তাহার মনে দীক্ষিত হইগ্নাছিল। 

এই নব কার্ধ্ে চতুর্দিক হইতে নানা- 
তাবে তিনি ভংমিত হইয়ছিলেন। এই 
সময় তিনি এত কার্ষে ব্যস্ত থাকিতেন 

যে,কাহার৪ পঠিত আলাপ আলেচন। 

করিবার সময় পর্যন্ত পাইতেন ন|। 

অত্যধিক পরিশ্রম ও শরীরের প্রতি 

অধত্র হেতু শীপ্রই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়। 
পড়িল এবং ক্রমে জরও হইতে লাগিল। 

এই অহ্থস্থত! হইতে তিনি আর মুক্ধি 
লাঁভ করিতে পারিলেন না । ১৯০১ খ্রীঃ 

অবের ২০শে জানুয়ারী (১৩০৮ বঙ্গাঝের 

মাঘ) তিনি পরলোক গমন করেন। 

নলিনীবালা বন্থু একছরণ বাঙ্গালী 
মহিলা কবি। ১২৮৮ বঙ্গাবের কার্তিক 

মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঠিশি 

ম্বুলেখক ও উচ্চপৰস্থ রাঞ্জকর্মচাদী 

দেবেন্দ্রবিদ্ব় বন্থু এম্-এ, বি-এন মহা- 

শয়ের কন্ত| এবং সুপ্রপিদ্ধ নাটাকার ও 

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী দীনবন্ধু মি 
মহাশয়ের দৌহিতরী ছিপেন। নপিনীবাল। 
অনেকগুলি কবিত! রন! রুরিয়া- 



নলিনীবিছারী 

ছিলেন। ১৩৪ বঙ্গাঝের অগ্রহারণ 

মাসে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি 

পরলোক গমন করেন । তাহার মৃত্যুর 

পরে তাহার রচিত কবিতাগুপি তাহার 

মাতুল লপিতচন্ত্র মিত্র এম্-এ মহাশয় 
'নলিনীগাথ।* নামে প্রকাশ করিয়াছেন। 

নগললনীবিহারী সরকার --কলিকাতা- 
ঝাদী একজন বিশিষ্ট বাবাদারী ও মন্রান্ত 

ব্যক্তি । তাহার পিতার নাম তারকচন্তর 

সরকার । ১৮৫৬ খ্রীঃ অবে' নৈহাটীতে 

তাহার জন্ম হয়। কলিকাতায় 

শিক্ষ। লাভ করিয়া! তিনি পিতার 

নুবিখ্যাত “কার-তারক কোম্পানী, 

নামক বাবসা প্রতিষ্ঠানে যোগদান 

করেন এবং শিজ মেধ। ও অধাবসায় 

বলে ক্রমে কশিকাতার একজন মন্তরান্ত 

বাবসায়ীরূপে পরিচিত হন। দশের 

নানারূপ জনহিতকর কার্মোর সহিতও 

তাহার বিশেষ যোগ হিল এবং পরো- 

পকারিতার জন্য ঠিি বিশেষ শ্রদ্ধার 

পাত্র ছিলেন। ঠিনি কপিকাতা পুর- 

তন্ত্র ( 21010101199) 0০9:00:90100 ), 

বিশ্ববিস্(লয়, কলিকাতা! বন্দর-পরি- 

চালক সংজ্ঘ (7016 1146 ), বাল 

দেশের শানন পরিষদ (1102151561%9 

 0990011 ) গ্রভৃঠির সদন্ত ছিলেন। 

একবার তিনি কলিকাঁতার সেরিফ 

(9197 )ও হইয়াছিলেন এবং কিছু- 

কাল অটবতনিক বিচারপতি (130701- 

27 19198108207 1155196866) এবং 

 জীবনী-কোবৰ ১১৩৮ 

আমদানী-কারক বণিক সভ্যঘের (100- 

0০7৮ 17519 48800186102) সভ1- 

পতিও ছিলেন। নানা সংকার্ষের 

জন্য তিনি টকৈসর-ট-হিন্দ পদক এবং 
দি-আই-ই (0. ]. 1, ) উপাধি প্রাপ্ত 
হন। 

তিনি ব্রাঙ্গধন্মী।চার্ঘ; কেশবচন্ত্রের 

একজন অন্তরাগী ভক্ত ছিলেন এবং 

১৮৮১ খ্রীঃ অবে ব্রাহ্মনমা জতুক্ত হন। 

নলিনীমোহন গুগু--জনসেবক, কর্মী 
ও আনামের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদগণের 

অন্যতম । ১৮৮৭ খ্ীঃ অবে তাহারজন্ম 

হয়। তিনি অত্যন্ত মাহসী, স্বাধীনচেতা 

ও ক্রীড়া প্রিপ্ন ছিলেন। বাল্যকাল হইতে 

'আরম্ত করিয়! জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 

তিনি ক্রীড়! জগতে নেতৃত্ব করিয়। 
গিয়াছেন। তিণি ছাত্র সমাজ ও যুব 

সমাজের প্রাণন্বন্প ছিলেন । আসামের 

শ্রেষ্ঠ ক্রীড়। প্রতিষ্ঠান «ইত্ডিয়। ক্লাব” 

তাহারই বিশেষ চেষ্টার গ্রতিষিত হইয়।- 

ছিল। শিলচরের “আল গ্রাউও্ড” 
আদামের মগ্যে একট প্রণিদ্ধ খেলার 

মাঠ। তহ!র চেষ্ারই এই মাঠ প্রস্তত 

হইরাছিণ। তাহার নেতৃত্বে “ইডি 
ক্লাব” তিনবার আই-এফ-এ শীল্ড প্রতি- 

যোগীতায ও ছুইবার প্ডুরাণ্ড” কাপ 
প্রতিযোগীতায় যোগদ'ন করিয়াছিল 

তাহারই চেষ্টায় ইউরোপীয় ও ভারত্রীর- 

দের মধ্যে একটা বিশেষ নংযোগ ঘটিয়া- 

ছিল। প্ইপ্ডিয়া ক্লাবের” সকল প্রকার 



১১৩৯ 

কার্ধ্ে ইউরোপীয়ের! নিঃনস্কোচে যো গ- 

দান করিতেন। তাহার স্থৃতি কেবল 

ক্রীড়াতেই বিরার্দিত ছিল না। তিনি 
একজন শ্রেষ্ঠ জননায়ক, নিঃস্বার্থ কম্মী 

এবঃ লোকসেবকও ছিলেন। শিলচর 

মিউনিসিপ্যালিটির তিনি বিশেষ উন্নতি 

সাধন করিয়াছেন। তিনি নিলে 

বিপদেপতিত হইয়াও বিপদগ্রস্ত সাহাধা- 

প্রার্থীকে সাহায্য করিতে বিরত হইতেন 

ন!। ইং ১৯২৯ সালের আমামের বন্তায় 

তিনি নির্ভীক ও নিঃহ্বার্থভাবে দুর্গতদের 

সাহায্য করিয়াহিলেন। তিনি মেনে।- 

পটেশিয়ার “ইপ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোন ৮এ 

যোগদান কর্িরাছিলেন! ১৩৪৩ বঙ্গাবের 

১ল। বৈশাখ (১৯৩৬ গ্রীঃ এপ্রিল) উন- 

পঞ্চাশ বংমর বয়সে তিনি পদলোক 

গমন করেন। মৃত্তাকালে তিনি ইঞ্জি- 

নিয়ারীং অফিসে ছেডক্লাক ছিলেন। 

নন্বঙ্গোল্লন কামাভট্র_তিনি এক লন 

জ্যোতির্ধিদ প'গুত ছিলেন। “জাতক 

বৃত্তি নামে একটা গ্রন্থ তাহার রচিত! 
নসর উল্লা- 'মুমার সওয়াল” নামক 

গ্রন্থ তিনি বাঙ্গালা ভাষার বচন! 

করেন। 

নপরৎ ইয়ার খা--লাঙ্গালার ন্বাব 
নুজ। উদ্দিনের নময়ে (১৭২৫ ১৭৩৯ খ্বীঃ) 

বিহার প্রদেশ বাঙ্গাল। হইতে বিছিন্ন 

হই যায় । সেই সময়ে নসরং খ। 

বিহারের শাসনকর্ত। হইয়া ছিলেন। 

তাহার পরে ফির উদ্দোশ। উক্ত পদ 

লাভ করিনা ছিগেন । 

ভারতীয়-এতিহ্থাজিক 

নশরভ শাহু--(১) একজন মুসলমান 

নশরত' 
বপন 

শাননকর্ত।। তিনি ফতে খাঁর পুত্র ও 

ফিরোগ্ধ শাহ তোঁগলকের পৌত্র। 
১৩৯৯ শ্রীঃ অন্দে তৈমুর ভারতবর্ষ 

আরুমণ করিলে সুলতান মামুদ্বশাহ 

দিল্লীর সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ববক পলায়ণ 
করেন এবং ন্রশত শাহ উক্ত সিংহাসন 

অধিকার করিয়া এগার মাপকাল রান্ত্ব 

করেন। ১৪৭৭ শ্রী; অবে জাফর খা 

পুত্র একবাল খ। নশরত শাহকে পরাস্ত 

করিয়া দিংহাসন অধিকার করেন। 

নশরত শাহ (২) বাঙ্গালার একজন 

মুনলম।ন শাসনকর্ত।। তিনি নপিব 

শাহ নামেও পরিচিত। ১৫২৪ খ্রীঃ 

অব্দে (হিঃ ৯৩) তাহার পিত। আলা- 

উদ্দীন হো শেন শাছের মৃত্যুরপরে তিনি 

বাঙ্গালার দিংহাননে আরোহণ করেন। 

আলাউদ্দীন ধর্ম সংস্কারক মোহাম্মদের 

ংশগস্ভৃত এবং আরবদেশ হইতে 

বাঙ্গালা আগমন করিয়াছিলেন। 

মাপাউদ্দীন হোশেন শাহ দেখ। 

নশরত শাহ সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়া শীর অপর সম্তনপ ভ্রাতার 

প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া- 

হিলেন। তাহার পিতা আলাউদ্দীন ও 

দিলীর সম্রাট দেকেন্দরবাদশাহের মধ্যে 

যে সন্ধি পত্র শ্বাঞ্করিত হইয়াছিল,নশরত 

শাহ তাহা অমান্ত করেন। ঠিনি তরি ত 

আক্রমণ এবং তথাকার রাঙ্জাকে ছতা। 



' নমশরত 

করির! দ্বীয় জানাতা আলাউদ্দিনকে 

তথাকার শাননকর্তা নিযুক্ত করেন। 

অ্ঃপর তিনি হাজিপুর অভিমুখে 

যাত্রা! করিয়। প্র স্থান অধিকারপূর্বক 

মুকতম আগম নামক অপর এক 

জামাতার হস্তে উহ!র শাননভার অর্পণ 

করেন। তদনস্তর গল্গ। অতিক্রম 

করিম মুঙ্গের ছর্গ ও এ অঞ্চল অধিকার 

করেন এবং কুবত খা নামক শ্রেষ্ঠ 

সৈনিকের হস্তে তাহার শাসনভার ন্তস্ত 

করেন। সম্রাট বাবর ১৫২৬ খ্রীঃ 

অকে (ছিঃ ৯৩৩) দিল্লীর তদনীন্তন 

লোদীবংশীয় সম্রাট ইব্রাহিমকে পরাস্ত 

করিয়। দিল্লী অধিকার করেন। সুলতান 

ইত্র/হিমের ভ্রাতা মামুদ লোদী অন্থান্ত 

অ।ফগান সর্দারের সঙ্গে ব্দেশের 

নবাব নশরত শাহের আশ্রয় গ্রহণ 

করেন এবং নশরত শাহ তাহাদিগকে 
যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন । 

মামুদ লোদীর সঙ্গে জুলতান ইব্রাহিমের 

এক কন্তাও আগমন করিয়াছিলেন । 

নশরত শাহ মহাপমারোহছে তাহাকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ঘটন।, 

আফগান নদ্দীরগণকে আশ্রয় ও সাহায্য 

করার জন্য, সম্রাট বাবর নশরত 

শাহের উপর অতিশয় অনন্ধষ্ট ছিলেন 

এবং ব্জদেশ আক্রমণের জন্ত একদল 
সৈচ্ভও প্রেরণ করিদ্বছিলেন। কিন্ত 

নশরত শাহ ইতিমধ্যে উপঢৌ কন গ্রভৃতি 
প্রেরণ করিস! সম্রাটের ক্রোধ প্রশমিত 

জীবনী-কোষ ১১৪০ 

করেন । ১৫২৯ খ্রীঃ অবে (হিঃ ৯৩১) 

নুলতান ইব্রাহিমের ভ্রাত! মামুদ পিতৃ- 

রাঙ্্য উদ্ধারের জন্য বাবরের বিরুদ্ধে 

সসৈন্টে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 

বাবরের সৈন্তের নিকট তাহার সৈম্তগণ 

পরাজিত হইয়া পলান্নন করিল এবং 

মামুদও পরাজয়ে ভগ্জোৎমাহ হইয়া 

বঙ্গদেশে পলায়ন করেন । মুঘল 

সৈম্ভের! তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হুইয়। 

বঙ্গদেখাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। 
তখন নশরত শাহ বিপদ শঙ্কা সম্রাটের 

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, দূত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। বাবর তাহার প্রার্থনায় 

সন্থ্ হইয়। সপ্ধি করিতে স্বীরুত হইলেন 

এবং এই সর্থে উভয়ের মধ্যে দপ্ষি হইল 

যে, আফগান মর্দারগণ আর বিদ্রোহী 

হইবে না ও নশরত শাহ মামুদকে আর 
“কান সাহায্য করিতে পারিবেন না। 

কিন্তুপর বতমর বাবরের মৃত্যু হইলে, 

আফগানগণ পুনরায় মুঘলরাজ্য নানাদিক 

দিয়া অধিকার করিতে লাগিলেন। 

সম্রাট ইব্রাহিমের ভ্রাতা মামুদও এক- 

দল স্বদেশীয় সৈন্তা সংগ্রহ করিয়। 

জোয়ানপুর অধিকার করিয়'ছিলেন। 

নশরত শাহ দেই সমদ্ন বাবরের সহি 

কৃত নন্ধি ভগ্ন করিয়। মামুদকে সাহাবা 

করিয়াছিলেন! তিনি দৈয়দবংশীয় 

হইলেও অতিপয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক 

ছিলেন। তাহার শিষ্টর ব্যবহারে ভৃত্য 
কর্মচারী ও প্রজাগণ সকলেই বিদ্রোহী 



১৯১৪১ 
সপ 

হইয়াছিল । অবশেষে ১৫৩৮ ত্রীঃ অব্ধে 

( হিঃ ৯৪৫) এক দিবন গৌড়নগরে 
তাহার পিতার সমাধি মন্দিরে পিভার 

প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শনার্থ গমন করিলে, 

এক ভৃত্য কর্তৃক সেইন্ীনেই নিহত 
তিনি গৌড়নগরে কয়েকটি হন | 

ইমারত নিম্মীণ করাইরাছিলেন। 
মুসলমান সাধু হজরত মুকছুমের 

সাঁদউল্লাপুরের সমাধিমন্দিরও তিনিই 
নিষ্মীণ করাইয়াছিলেন। তাহার 

মৃতার পর তদীর পুত্র ফিরোজ শহ 

বঙ্গের দিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন) কিন্ত 

তিন মাঁস অতীত না হইতেই তাহাকে 
পদচুত করিয়া, তদীয় পিতৃব্য মামুদ 

শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

নসরতী--তিনি দাক্ষিণাত্যের এককছ্রন 
বিখ্যাত কবি। বিজাপুরের নবাব আলী 
আদিল শাহের যুদ্ধ জর সম্বন্ধে তিনি 

'আলী নাম” নামক একখান! প্রসিদ্ধ 

গ্রন্থ কারদী ভাষাগন রচনা! করেন। 

এত্দ্বতীত তাহার আরও গ্রন্থ ছিল। 

এই সমস্ত গ্রন্থই ১৫৬০ হইতে ১৫৭০- 

খ্রীঃ অব মধ্যে রচিত হইয়াছিল। 

নসর উদ্দিন _-১৮৩১্রী: অরে ২5 

পরগণায় তিতুমীরের বিদ্রোহ হয়। 

তিতুমীরের ভাগিনেয় নসিরউদ্দিন 
তাহার প্রধান মেনাপতি হইয়! ছিল। 

পর্বে ধৃত হইয়া বছ অনুচরদহ ফানি 

কাষ্ঠে জীবন বিসর্জন করে। তিতুমীর 
দেখ 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক 

নসর-উল্লা! খী_ একজন প্রাচীন মুস্ল- 
মান কাব। 

উল্লেখ পাওয়া যায়। 

গ্রন্থের নাম 'জঙ্গনাম।' অপরজনের রচিত 

গ্রন্থ মুসার ছওয়াল”। তাহাদের অন্ত 
পারচয় জজ্ঞত। 

ননিম উদ্দিন-_ একজন মুললমান 
গ্রন্থকার। 

জিলার অধিবাণী ছিলেন। 

রচিত গ্রন্থ “শাহঠাকুরব” ১৩১০ বঙ্গাবে 

প্রকাশিত হয়। 

পহুপান 

এই নামে ছুইঞ্জন কবির 

একজনের রচিত 

তিনি চব্বিশ পরগণ। 

তাহার 

নহপান--সৌরাই্ইী দেশের এককন 

প্রাচীন ক্ষতরপ। তাহার নামান্িত 

কয়েকটি খোদ্দিত পিপি (11050811)019708) 

পাওয়া গিয়াছে । তীহার 'ঈ লিপি 

গুলিতে চারিটি বর্ষের নাম পাওয়া 
গিয়াছে (৪১, ৪২, ৪৫, ৪৬)। অনেকে 

অনুমান কারন যে ৪৬ শকাবে ব। 

তাহার কিছুকাল পরে, নহপান বন্ধ, - 
রাজ গৌতমী শাতকর্ণীকর্তৃক পরাজিত 

হইয়া! পৌরা্ী হইতে বিতাড়িত হন। 

কিন্ধু এপকল বিষয়ে মতভেদ যথেষ্ঠ 

আছে। ক্ষত্রপ নহপান মথুরার মহ1- 

ক্ষত্রপ শোডাসের পূর্ববর্তী ছিলেন 
বলিযনা অনেকেই বণিয়! থাকেন। অন্ধ.. 
রাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণীর একটি 

খোদিত লিপি হইতে জান যাদ্প তিনি 

থখরাতকুল শিশ্মুল করিয়াছিলেন। 
নহপানও খখরাঁত বা! খছরাত বংশোপ্তব 

ছিলেন ঝলিয়। অনেক স্থলে কধিত হয়। 



সেন অনেকের মতে শাতকর্ণি হয় 

নহপাঁন বাঁ ত্ধ*শীপগণকে নির্মল 
ক্ষপ্ধেন। ; এই - নহপানই কাহারও 
কাহারও মতে শকাকের গ্রতিষ্ঠাতা। 

মহমত উল্লী-নারনৌল নামক 

স্ানের একজন সৈয়দ ও ধার্ন্মিক মুন” 

মান। কথিত আছে তিশি অলৌকিক 
কাঁধ্য করিতে পারিতেন। তীহার একটি 

বাজ পাথী ছিল। এই পাধীটি কয়েক 
বৎসর তাহার আহার সংগ্রহ করিয়া 

ছিল। পরে তিনি বঙ্গদেশের আকবর 

নগরে (রাঁজমহল ) আগমন করেন। 
তাঁৎকাপিক বঙ্গের শাসনকর্ত। সম্রাট 

শাজাহানের পুত্র রাজকুমার সুজা ও 

অন্তান্ধ অনেক সম্ত্রান্ত লোক তাহার 

শিবা হইয়াছিলেন। রাজমহলের পুর্ব 

দিকে অবস্থিত ফিরোজপুর নামক স্থানে 
১৬৬৬ খ্রীঃ অব্ধে (হিঃ ১০৭৭) তিনি 

পরলোক গমন করেন । ঠিশি একা- 

ধারে কবি ও সাধক ছিলেন। 

নহুমত খী_-একজন মুঘলমান কবি। 
তাঁহার কবিজন সুলভ উপাধি আলি । 

দিল্লীর সমাট আলমগীর তাহাকে 
দাঁনিশ মন্দ খ। উপাধি প্রদান করেন। 

তিনি সম্রাটের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ 

ছিলেন এবং প্রতিনিয়ত তাহার সঙ্গে 

থাঁকিতেন। অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধো দমাটের 
দাক্ষিণাত্য বিজয় সন্ধে ছিশন-ওয়া-ই্ক+ 
নামক যে বিজ্রপাত্মক কাব্য পিখিয়াছেন 

জীবনী-কোৰ ১১৪২ 

তাহাই বিশেষ প্রপিদ্ধ ৷ ইহাতে ঠিনি 

সম্রাটফে ও বিদ্রপ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য 

দেঁনীগ্ন রন্ধন সম্বন্ধে “খেয়ান নহুমাত, 
নামক উৎকষ্ট গ্রন্থও তাহারই রচিত।' 

১৭০৮ খ্রীঃ অন্দে (হিঃ ১১২০) বাছাহর 

শাহের রাজত্বকালে তাহার মৃত্যু হয়। 

নহনিদত্ত-_-“বাল-বিবেক* নামক মুহূর্ত 

বিবরণ বিষয়ক জ্যোতিষ গ্রন্থ তাহারই 

বচিত | 

নন্ছর রাও- যখন মহম্মদঘোরী ভারত. 

বর্ষ আক্রমণ করেন, তখন মরুভূমির 

প্রতাপ স্বরূপ আজ্মবলে বলীরান্ নির্ভীক 

তেজন্বী নুর রাও মুন্দর রাজ্যের 

অধিপতি ছিলেন । 

নাংবকল। গানভরু _তিনি পুর্ধর 

আসামের আহম নরপতি ধাওমুংনুংএর 

তেজন্বিনী মহিষী। কোচবিহারের 

নরপতি ন্রনারায়ণ আসাম প্রদেশ জয় 

করিলে, আপামপতি সন্ধির প্রস্তাব 

করিলেন । তদন্থসারে কোচ নরপতি 

আগামপতির পু্কে তাহার নিকট 

প্রতিভূ রাখিতে বলিলেন! ইহাঁতে 

রাজ মহিবী ক্রুদ্ধ হইয়] স্বীয় স্বামীকে 

বলিয়াছিলেন--'আমি আমার পুত্রকে 

কখনও কোচরাজ্দের নিকট পাঠাব না। 

তোমার সাহম না থাকে, তোমার 

পোষাক ও অস্ত্র দাও আমি যাইয়া যুদ্ধ 

করিব। আসামপত্ি তৎপরে ত্রাহার 

ভ্রাতাকে কোচবিহ্থার দরবারে প্রতিতূ- 

ত্বন্ধূপ পাঠাইয়াছিলেন। 



১১৪৩ 

নাওনেছাল সিংহ-তিনি পাঞ্জাব 
কেশরী রণজিৎ সিংহের পৌত্র ও খড়া 
মিংহের পুত্র। তিনি একবার সেনাপতি 
হইয়া, তাহার অধীনে হরি ধিংহকে 

অন্থতম সরকারী সেনাপতি করিয়।, 

পেশোয়ার বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। 
রণজিৎ পিংহের মৃত্যুর পরে ১৮৩৯ 

শর; অবে তাহার পুত্র খড়া সিংহ 
পঞ্জাবের অধিপতি হইলেন। নাওনেহাল 

পিংহ যুবরাঞ্জ হইলেন। তিনি কাশ্মীর 

প্রদেশের অন্তর্গত জাম্বুদেশ শ্বীয় অধি- 

কারে আনয়ন করেন। ১৮৪০ সালের 

«ই নবেহর খড়গ সিংহ পরলোক গমন 

করেন। নাওলেহাল সিংহ এখন রাজ। 

হইলেন। কিন্তু পিতার অস্তেটিক্রিয় 

সমাপন করিয়। গৃহে প্রতাাগমন কগিবার 

সময়েই নিহত হইলেন । অনেকের 

সন্দেহ জমুর রাজারাই তাহার নিধনের 

কারণ। মাত্র বিংশতি বতসর বয়সে 

তাহীর পরমাঘু শেষ হইল। তিনি 
বাধ্যবান ও সুদক্ষ শাসনকর্ত। হইবেন 

বলিয়৷ মকলে আশা করিয়াছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর পরে তাহার মাতা মহা- 

রাণী চাদকুমাগী সিংহাসন লাভ করি- 

লেন। 

নাগ--(১) কাশ্শীরের অধিপতি ক্ষেম 
গুপ্তের সমকালবন্তী পর্ণোৎসের অন্তর্গত 

বন্দিবান গ্রামের অধিবাসী.থম জাতীয় 

বানের পুত্র। নাগ তাহার অগ্ঠান্ঠ 

ভ্রাতাদের লইয়। গে ভ্রাতা তুঙ্গের 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক নাগনাথ 

সন্ত মেষপানকরূপে কাশ্মীরে আসিয়া- 

ছিলেন এবং প্রথমে পত্রবাহকের কাধে 

নিযুক্ত হইপ্লাছিলেন। তাহার জো ভ্রাতা! 
তুঙ্গ, রাণী দিন্দার প্রণয় পাত্র হই 
গ্রধান মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হইলে, . নাগ. 

গ্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাই উচ্চ রাজপদ 

ল|ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এই 

হতভাগ্য স্বীয় জ্যষ্ঠ ভ্রাতা তুঙ্গ ও 
তুঙ্গের পুত্র কন্দর্পকে হত্য। করিয়। 

কাশ্ীরপতি সংগ্রাম রাজের প্রিয়পাত্র 

হন। কন্দর্পের পত্বী ক্ষেমার প্রণঞ্ 

পাত্র এই নীচাশয় সংগ্রামরাজ কর্তৃক 
কম্পন রাজ্যের আধিপত্যে . নিষুক্ত 

হইয়াছিল । | 

নাগ--(২) নগরাধি কারী নাগ কাশ্মীর- 

পতি হর্ষদেবের একগ্ন প্রধান সেন।- 

পতি ছিলেন। বাজ!র জ্ঞ।তি উচ্চল 
বিদ্রোহী হইলে কৃতপ্ন নাগ বহু ?সন্ত- 

সহ রাঞজপক্ষ পরিত্যাগপুর্ধক উচ্চলের 

পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। উচ্চপ. 

কিন্তু তাহাকে সম্পূণ বিশ্বাস করিতে 

পারেন নাই । এই পাপ কাধ্যের ফগ 

তাহাকে ভোগ করিতে হইরাছিল।, 

এই নগরেই তিনি শেষ জীবনে ভিক্ষান্নে 
জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

নাগদেব--১৫৮৭ শকের (১৬৬৫ ঝ্ং), 

পূর্বে তিনি “মুহুূর্তদীপক* নানক জ্যোতি 

ষের এক গ্রন্থ রন! করিয়াছিলেন। 
নাগনাথ -(১)একজন বিখ্যাত গণক 

ছিপেন। শ্গ্রসি্ধ জ্যোতিষী; জ্ঞানরাজ 



তাহারই পুত্র ! তিনি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতা- 

বীতে বর্তমান ছিলেন। (জ্ঞানরাজ 

দেখ)। লাগনাথের পুত্র জানরাজ, জ্ঞান- 

রাজের পুত্র স্থধ্দান সুরী। 
নাগনাথ--(২) ১৭১৯ শকের (১৭৯৭ 

গ্ীঃ) পুর্বে “পর্ব গ্রবোধ? নামে এক- 

থান! গ্রন্থ তিনি রচনা! করিয়।ছিলেন। 

নাগভট-_(প্রথম) ভিল্লমালের নরপতি 
প্রথম নাগভট স্থধ্যবংশীয় হ্গত্রিয় এবং 

প্রতীহার কুলজাত। তিনি অতিশয় 
ক্ষমতাশালী রাজ ছিলেন। ৭৫১ খ্রীঃ 

অবে তিনি সিন্ধুদেশের একটী আরব 

আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়ছিলেন। 

নাগিভট-_(দ্বিতীয়) গুর্জর প্রতীহার 
বংশীয়ের বস নামক একজন নৃপতির 

সময়ে প্রথমতঃ মাত্রাজ্য লাভে অগ্রসর 

হন (৭৮৩গ্রীঃ) | এই বস নৃপতির পুত্র 
দ্বিতীয় নাগভট একজন পরাক্রাস্ত রাজা 

ছিলেন। তিনি বঙ্গের পালবংশীয় 
নরপতি ধর্মপাল এবং রাষ্ট্রকুট নরপতি 

তৃতীয় গোবিন্দের সম সামরিক ছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে প্রাধান্থলাভের জন্ত 

পরল্শর বিবাদ ছিল। নাঁগভট ধর্ম 

পালকে পরাস্ত করিয়াছিণ কিন্তু রাষ্ট্র 

কুটপতি তৃতীয় গোবিন্দের নিকট 
পরাজিত হইয়াছিলেন। লাগভটের 
পৌত্র ভোজরাঁজ কান্তকুজ নগরে 
রাজধানী স্থাপন করেন। ভোঙরাজ 
নানা দেশ জয় করিয়া এক বিরাট 

সাম্রীজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

জীবনী-কোষ ১১৪৪ 

নাগরক্ষিত- একজন বৌদ্বধর্ধীচার্ধ্য। 
তিনি আচার্য জেতারী প্রণীত বালাব- 

তারকর্ক' নামক ন্যাপ গ্রন্থ, একদন 
তীব্বতীপ্ পণ্ডিতের সাহাযো, তীববতীয় 

ভাষায় অনুবাদ করেন। 

নাগলতা-_রঙ্গ নামক একজন ডোম 

জাতীয় গায়কের হংদী ও লাগশতা 
নামী সুন্দরী ও সুগগিকা কন্তাদ্বয়কে 

কাশ্মীরের কৌপ্তিকবংশীর নৃপতি চক্র- 
বন্মা রাঁজর।ণী করিয়।ছিলেন। 

নাগশক্কর--আসামের বিশ্বনাথ নামক 

স্থানের অন্তর্গত প্রতাপগড়ে নাগশস্কর 

নামে একটী শিব মন্দির এখনও বর্তমান 

আছে। ইহ নাগশক্কর নামক জনৈক 

ভূপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। 
সম্ভবতঃ আদপামের ভগনত্ত বংশীয় 

নরপতিগণ হীনবল হইলে, নাগশস্কর 

বংশীয় নরপঠিগণ গ্রাধান্ত লাভ করিমা- 

ছিলেন। কখনও প্বাধীন, কখনও 

সামন্ত নরপতিনূপে প্রা চারিশত 

বৎসর তাহার! রাঙ্ত্ব করিয়াছিলেন । 

নাগমেন--(১) 'দিপিন্দ প্রশ্ন» নামক 

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধন্মতত্ববিষদ্নক পুস্তকে 
গ্রীক নরপতি মিলিন্দ (71617907991) 

এবং নাগসেন নামক একজন বৌদ্ধ 

ধ্ম(চাধ্যের কথোপকথন লিপিবদ্ধ 

আছে। কিন্ত এ গ্রন্থোক্ত নাগসেন 

বাস্তবিক কোনও গ্রতিহ্থণাসিক ব্যক্তি 

কিন! তদ্বিযয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। 

অনেকে মহাঁধান মতান্ুযায়ী নাগার্জন 
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ও নাগসেন একই ব্যক্তি বলিয়! মত 

প্রবাঁশ করিয়াছেন। কিন্তু সেমত 

আদৌ গ্রাহ্ নয়। কারণ মিলিন্দ গ্রশ্ন 
গ্রন্থে নাগসেনের যুক্তিতর্ক ও ধর্মতত্ব 

বিচার প্রভৃতি হীনধান মতানুষায়ী । 

নাগসেন-(২) পাটলী পুত্রের প্রথম 

চন্ত্রগুপ্ডের পুত্র সমুদ্রণ্প্ত ত্রাঃ চতুর্থ 

শতাঁবীতে রুদ্রদেব, মতিল, চন্ত্রবন্ম, 

নাঁগসেন ওভূতি আর্ধ্যাবর্ত রাঁজগণের 

রাজ্য ধবংন করিয়াছিলেন । এই নাগ- 
সেন কোনু প্রদেশের রাঁজ1 ছিলেন, 

তাহ! এখনও নির্ণিত হয় নাই। 

নাগাদিত্য-শিলাদিত্যের বংশধর 
গোহের অধস্তন অষ্টম পুরুষ নাগ।দিত্য 

ইদর রাজ্যের শেষ নরপতি | ভিলের! 

বিদ্রোহী হইয়া নাগাদিত্যকে বধ 

করিলে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের তাঁহার 

তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র বাপঞ্লাকে লইয়া 

ভাগ্ির ছুর্ণে উপস্থিত হন। বছু- 

বংশীয় জনৈক ভিল তীহাদ্দিগকে আশ্র 

দিয়াছিলেন। বাপ্পা! দেখ। 

নাগাদিত্য শিলাদিত্য _ বল্লভী 
বংশীর গুহ|দিত্যের এক পুত্র খ্রীঃ ষষ্ঠ 

শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্য ভারতবর্ষের 
ইছুর রাজোর স্থাপন করেন। ৬৪৬ খ্রীঃ 

অবের এক শীলালিপিতে উল্লেখ আছে 

যে, এই সময়ে নাগাদিত্য শিলাঁদিত্য 
নামে এই বংশের এক পরাক্রান্ত রাজা 

ছিলেন। তাঁহারই বংশে বাগ্লারাও 

জন্মগ্রহণ করেন। 

গারভীয়-এতিহাসিক নাগীর্জুজ 

নাগার্জুন-__€১) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক 
পণ্ডিত ও ধন্াচার্ধয। তিনি মধা- 

ভারতের অন্তর্গত বিদর্ত (বর্তমান 

বেরার) প্রদেশের এক ব্রাহ্মণকুলে 

জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাথমে কুল প্রথানু- 

যাযী ব্রাহ্মণ্যশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে 

বৌন্বধর্ম গ্রহণ করিয়া, বৌদ্ধপাস্ত্রেও 
অপাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। 

তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন 

এবং পৃর্বাচার্যগণের অনেক গ্রন্থের 

টাকাও রচনা করেন। চীন পরিব্রাজক 

ইউয়ান চ্য।ংএর মতে নাগার্জুন অশ্ব- 

ঘোষ, আধ্যদের ও কুমারলন্ধের (কুমার 

লাত) সমসাময়িক ছিলেন। কাশ্মীরের 

ইতিহাসকার কহলনের মতে তিনি হৃষ্ষ 
জুধ ও কনিফ এই তিনজন কুষণনৃপতির 
রাজত্বকালে বর্তম।ন ছিলেন। তিববতীয় 
এঁতিহানিক তারানাথের মতে নাগার্জন 

কানষ্কের রাজত্বকালে জীবিত ছিগেন। 

ভিক্ষু কুমারজীব কর্তৃক অনুপিত চীন 
ভাঁষাক় নাগাঁঙ্জুনের একটি জীবন চরিত 
আছে। মূণ গ্রন্থের লেখকের নাম 

অজাত। সকল বিষয় পর্যালোচনা 

করিয়া দেখ! যায় যে, নাগ।জ্জুন খ্রীঃ 

২য় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 

বিভিন্ন স্থলে নাগাজ্জনকে আৰুং 
বেদাচা্য রাসায়ণিক এবং ভৌতিক 

বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়াও উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । কিন্তু রাঁসায়ণিক এবং 
বৌদ্বধর্মাচাধ্য নাগাঞজ্জুন একই ব্যক্তি 



'মাগার্জুন 

কিনা তদ্বিষয়ে থিলক্ষণ মতদ্বৈধ আছে । 

বৌদ্ধ ধর্মাচার্য নগাঙ্ছুন “মাধ্যমিক 
“মতের প্রচারক । তিনি মাধামিক 
কারিকা ব! মাধানিক সুত্র নামক গ্রস্থ 

'রচন! ছারা! এ মত বিশেষভাবে প্রচার 
করেন। সগুবিংশ অধ্যায়ে এবং চারি 

শতের অধিক কাগিকাঁতে পুস্তক প্রণীত 
ইইয়াছে। 

খ্রীঃ প্রথম শতাব্বীর পর হইতে 
নানাভাবে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও 

দর্শনের আলোচনার নবধুগ আরম্ত 

হয়। সেই যুগপ্রবর্তকদিগের মধ্যে 

নাগার্জন একজন প্রধান ছিলেন। হায় 

ও দর্শন আলোচনার তিনি কতকগুলি 

সম্পূর্ণ নুতন ধারা প্রবর্তন করেন। তিনি 

অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দেই 

সকলের মধো নিয়লিখিত কয়েকটি 
প্রধান। (১) নিজ রচিত মাধামিক 

কারিকার 'অকুতোভয়+ ন!নক টীকা । 

(৯) যুক্তিযষ্টিকা। (৩) শুন্ভতানগুতি। 

(৪) প্রতীত্য সমুখপাদ হৃদয়। (৫) 

মহাঁযান বিশক | (৬) বিগ্রহ ব্যবর্তনী 

(৭) দশভূমি বিভাষ শাস্ত্র। (৮) প্রজ্ঞা- 

পার্মিত। হ্যত্র শান্ত্র। (৯) এক গ্লৌোক। 

(১০) নুহল্লেখ । (১১) প্রমাণ বিহেতন। 

(১২) উপ্রায় কৌশল্য-হৃদয়-শান্্র। এই 

নকলের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা স্ুত্রশান্ত 

পঞ্চবিংশতি সাহশ্রিক প্রঙ্জাপারমিতার 

টাক । সুহল্লেখান অদ্,বংশীয় কোনও 
( শাতবাহ্ন) রাজাকে লিখিত পত্রের 

জীবনী-কোব ১১৪৬ 

সমষ্টি। তিববতের ইতিহাগ টেঙ্গুরে 
(38610 0080) এ রাজার নাম 

উদ্ারী তন্ত্র দেওয়। হইয়াছে । অ কতো - 
ভয়ের মূল পাওয়া যায়.লা। তিরবততীয় 
অন্বাদ মাত্র আছে। একল্লোকেরও 

চীন! অনুবাদ মাত্র পাওয়। যায়। এই 

সকল ভিন্ন প্রজ্ঞাদণ্ড ও ধর্দসংগ্রহ 
নামক হুইথানি পুস্তকও নাগার্জুনের 
রচিত বলির। কেহ কেহ মনে করেন। 

আচার্য সতীশচন্দ্র বিগ্ভাভূষণের মতে 

নাগা্জুন খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন। 

নাগাজ্ভুন--(২) তন্্রশান্ত্রবিদ্ একজন 
নাগাজ্জুনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। 

তিনি খুব সম্ভব মারা বা ভৌতিক 

বিগ্ভায় পারদশী ছিণেন। নাম সাদৃগ্ঠে 
অনেক স্থণেই উভয়ের বিণরণ অদ্ভুত 

ভাবে একীভূত হইয়াছে । এই তান্ত্রিক 
নাগাজ্জুন, তিববতীয় বিবরণ মতে, 

কাঞ্চি প্রদেশের অন্তর্ঘত কহোর নামক 

স্থানের অধিবামী ছিলেন। তিনি পরে 

নালন্দাতে শিক্ষা! লাভ করিয়া,তন্তরশান্ত্রে 

পিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তারা দেখার 
উপানক ছিলেন। 

মাধামিক মত প্রচাগক ন।গাজ্জুন 

এবং তান্ত্রিক নাগার্জুন উভয়েই 
শ্ীপর্বতে বাদ করিতেন বলিয়া নানা 

স্থানে উল্লেখ আছে। এখিষয়েও খুব 

সন্তব লাম সারৃশ্ত হেতু স্থানের একত্ব 

সাধিত হইয়াছে । তাস্্রক নাগাদ 
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স্বীঃ পঞ্চম. শতাব্দীর লোক বলিয়! 

অমিত হয় 
নাগার্জুন _(৩)একজন রদানানাগা৫ | 

তিনি খুব সম্ভব পূর্বোক্ত ছুইগ্রন হইতে 

পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। তান্ত্রিক নাগাঁজ্জুন 

হইতে ঠিনি অভিন্ন হইলেও হইতে 

পারেন। কিন্তু মাধামিক মত্তাঁবল্বী 

নাগার্জুন ও রপায়ানাচাধ্য নাগার্জুন 

এক ব্যক্তি নহেন। শেষোক্ত ব্যক্তি 

গ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর লে। ক ছিলেন বলিয়া 

পণ্তিতগণ অনুমান করেন। 

দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণনদীর তারে 

কয়েক বংসর পুর্বে একটি স্তূপ আবি- 

স্কৃত হয় । উহা! নাগাজ্ঞুন কোগ্ নামে 

পরিচিত | সম্ভবতঃ উহা! 'প্রথম 

ন।গজ্জনের স্বৃতি মঙ্ডিত বৌ ধর্মের 

কোনও কেন্দ্র ছিল। 

রলারনাচার্য নাগাজ্ভুনকে ভারতে 

রমায়নের জন্মদাঁত। বলা ষাঁইতে পারে। 

অনেক স্থলেই তাহাকে তির্ধ/কৃপাতল 

প্রক্রিয়। (15611150100 ) এবং ধাতুর 

জারণ ও মারণ প্রক্রিগার আবঙ্কর্কা 

নিয় উল্লেখ করা হইগ়াছে। তিনি 

রমরন্রাকর, আরোগ্য মঞ্জরী, রসেন্ত 

মঙ্গল, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

সুশ্রতের টীকাকার ডনুনাচাধ্যের মতে 

নগাজ্জুন প্রাচীন স্ুশ্রুতের গ্রতি- 

সংবর্তী এবং সুশ্রতের উত্তরভাগের 

রচয়িতা । বদেন্ত্র চিন্তামণি, রসেন্দ্রসার 

গ্রহ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় রাসায়- 

ভারতীয়-এতিহা পিক নাগার্জুন 

ণিক গ্রন্থে ন।গার্জুনের অনেক প্রক্রিয়ার, 
উল্লেখ আছে। তিব্বতীয় কিন্বদস্তী 

হইতে জান! ধাপ যে,তিনি অপেক্ষাকৃত 

নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বণে পরিণত করিবার 

প্রক্রিয়া জানিতেন। পারদের আভা- 

স্তুরিক প্রয়োগ নাগার্জুনকর্তৃক প্রথম 
প্রচারিত হয় । কক্জশী ও রসপর্পটিকার 
আবিষ্বর্তাও নাগাঞ্জন এই মতও 
অনেকে ধারণ করেন। বস্ততঃ বিভিন্ন 

রাসায়ণিক ক্রিয়ার প্রথম আবিষ্কার 

করিয়। তিনি যে ভারতে রসায়ণ চর্চার 

ভিত্তি স্থাপন করিয়া! গিয়ছেন সে বিষয়ে 

সন্দেহ নাই। 

কাশ্মীরের ইতিহান রাজতরঙ্গিনীতে 

আছে নাগার্জুন ক।শ্মীরদেশীর় একজন, 
মণ্ডলেশ্বর রাজ1, বৌদ্ধধন্মাবপন্বী মুনি 

এবং শাক্যমিংহের নির্বাণ লাভের 

দেড়ণত বৎসর পরে জীব্তি ছিপেন। 

এই নাগাঁজ্জুনই সুক্রতের প্রতিনংস্বর্ত! 

কিনা তাহা বলা কঠিন। নাগাজ্জুন 
কৃত রসরত্বাকরে পাওয়া! যায় শকাব 

প্রবর্তক শালবাহনের মহছিত তাহার 

কথোপকথন হইপ্নাছিল। বাণ ভট্ট 

নাগাজ্জুনকে শালিবাহনের বন্ধু বপিয়াছেন। 

নাগাজ্জুন গ্রচাগ্িত শুন্তবাদ এইরূপ 

--শুন্টাঃ সর্বধন্ম £ নিঃশব্বভাবযেগেন। 

অর্থাৎ বস্ত দমূহের স্বকীয়ভাব নাই। 
কাজেই উহার বিভিন্নরূপ বা ধন্ম শুন্ত। 

তাপকে অগ্নির স্বভাব বলাযায় না। 

কারণ তাপ ও অগি উউয়ই অন্ধ অনেক 



নাগার্জুন 
কারণের উপর নির্ভর করে। যাহা 

অস্থের উপর নির্ভর করে না, তাহাই 
কেধল কোনও 'বস্তর স্বভাব হইবার 
যোগ্য। তাপ অগ্ঠের উপর নির্ভর 
করে, সুতরাং তাপ অগ্রির ত্বভাব হইতে 

পারে না, এবং জগতে এমন কোনও 

বন্ত নাই যাহা অগ্ঠের উপর নির্ভর 

করে না। সুতরাং সর্ধবস্তই মিঃম্বভাব 

নাগাজ্্ুন_(ঃ)নাগার্জন নামে এক- 
জন চর্য্যাপ? রচয়িতার নামও পাওয় 

যায়। তাহার পদাবলীর নাম নাগাজ্জুন 

গীতিকা। এই নাগার্জুন খ্রীঃ সপ্তম 
শতাব্দীর লোক বলিক্ব অনুমিত হয়। 

অল-নে্কেণি তাহার ভ্রমণ 

কাহিনীতে (থীঃ ১১শ শতাব্দী) 

একজন নাগার্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি, অল্*বেরুনীর ভারত ভ্রমণের 

একশত বৎসর পুর্বে জীবিত ছিলেন। 

নাগেশ-_তুকেশ্বরের পৌত্র ও শিবের 
পুত্র নাগেশ ১৫৪১ শকে (১৬১৯ শ্বীঃ) 

গ্রহ প্রবোধ' লামে এক ক্ষুদ্র করণ গ্রন্থ 

লিখিয়াছিলেন । এই গ্রন্থে গ্রহ লাঘ- 

বের মতানুষাত্্ী গ্রহুস্ফুটী করণ আছে। 

নাগ্েশ ভট্ট--হী: ন্চদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে মহারাষ্ট্র দেশে তাহার জন্ম 
হয়। ত্বীহার পিতার নাম শিবভট্ট ও 
মাতার নাম সতী দেবী। তিনি ভট্টরোজী 

দীক্ষিতের পৌর হরি দীক্ষিতের নিকট 
শিক্ষালীভ করেন। প্ররয়়[গের নিকট- 

ব্রতী শৃ্গবেরের রাজ রামদেবের সভায় 

জীবনী-কোৰ ১১৪৮ 

তিনি গ্রধ।ন পণ্ডিত ছিলেন। তাহার 

প্রতিভা সর্ধতোমুখী ছিপ । অলঙ্কার 

শাস্ত্রে কাব্য গ্রকাশের, উপর 'বুহছু- 
গ্োতাদাহরণ দীপিক নামে এক 

উৎকৃষ্ট টাক। রসগঙ্গাধরের উপর €গুরু- 

ধর্ম গ্রকাশ* নামক টীকা, ব্যাকরণ 

শাস্ত্রে ততপ্রণীত পপরিভাবেন্দুশৈখরঃ 

প্রদীপোদেযোত' 'বৈয়াকরণ ভূষণ 
বৈয়াকরণ ঘিদ্ধান্ত গঞ্জুষা” প্রভৃতি, 
দর্শন শাস্থে 'পদার্থ দীপিক।” (ভ্তায় 
গ্রন্থ), সাংখ্যহ্থত্রবৃত্তি, যোগন্থত্রবৃত্তি, ; 

ব্য।সস্ত্রেন্দশৈথর, চণ্ডীর টীকা, বেদ- 

সুক্ত ভাষা, প্রভৃতি বনু গ্রন্থ তাহার 

রচিত । খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

তিশি পরলোকবাসী হন । তাহার 
পৌত্র মণিরাম ভট্টও একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিলেন। 

নাগেখর রাও-বিশিই ব্যবসায়ী ও 

দেশহিতত্রতী । ১৮৬৭ খ্রীঃ অবে অন্ধ, 
প্রদেশের অন্তর্গত কৃষ্ণ জিলার এক 

গগু গ্রামে, এক ব্র।ঙ্গণ বংশে তাহার 

জন্ম হয়। তাহার সম্পূর্ণ নাম কাশী- 

নাথনী নাগেশ্বর রাও পান্থলু | 
তাহার পিতা ক্রাঙ্গণ পণ্ডিত 

ছিলেন। বিত্তশ।লী ব্যক্তিদের গৃহে 

দেবার্চনা কর্ধিয়৷ তিনি স্বচ্ছল ভাবেই 

সার যাত্র। নির্মাহ করিতেন। তাহার 

পিতার ইচ্ছা ছিল ষে নাগেশ্বর ব্রা্মণো- 

চিত বৃত্তিই গ্রহণ করেন । কিন্ত নাগে- 

শ্বরের মাতার বিশেষ আগ্রছে, কিছু- 



১১৪৯ 

কাল গৃহে সংস্কৃত অধায়নের পর, তি।ন 

ইংরেপি বিগ্তালয়ে প্রেরিত হন। যথ।- 

কালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হইয়া তিনি মা্রাজে গম নপুর্ব্বক, ততরস্থ 
গ্রীশ্চান কলেজে পড়িতে আরম্ত করেন। 

এই পঠদশাতেই রেন্তল বেহ্কটসুবব! 

রাও নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির 

ত্রাতুষ্পুরীকে বিবাহ করেন । 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাধি পরীক্ষা 

উত্তীর্ণ হইতে ন। পারিয়। তিনি প্রথমে 

অর্থোপার্জনের জন্ত কলিকাতায় উপ- 

স্থিত হন। কিন্ত কলিকাতাঁর তাহার 

থ।কিতে ইচ্ছ! না হওরাঃ,তিনি প্রথমে 

নিজ গ্রামেই প্রত্যাবর্তন করেন | ছুই 

বংমর পরে পুনরায় অর্থোপার্জনে ॥ জন 

বোম্বাই নগরীতে উপনীত হন। তথায় 

প্রথমে কিছুকাঁল তিনি একজন মারামী 
ব্বগায়ীয় অধীনে চাকুরী করেন! 

তাহার পর প্র ব্যবগায় উঠিয়া] গেলে 

তিনি নিজে নানাগ্রকার ব্যাধির উষধ 

বিক্রয় করিতে আরন্ত করেন। এই 
কারবারে খিশেষ সাফল্য লাভ করিয় 

তিনি অযৃতাঞ্জন নামক একটি বেদনা- 

নাশক ওষধ প্রস্তত করিয়।,বিশেষ উৎ- 

ণাহর সহিত বিক্রয় কগিতে থাকেন। 

এট ওধধের ব্যবনায়ই তিনি প্রভূত 

বিজের অধিকারী হন। . 

গ্রধানতঃ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলেও 

জনহিতকর কাধ্যে তাহার প্রথমাবধি 

বিশেষ উৎসাহ ছিল। কর্ম জীবনের 

ভারভীয়-এঁতিহানিক নাগেখখর 

প্রায় প্রথম চৌদ্দ বৎসর, ব্যবসায়-বৃদ্ধির 
দিকেই সাধারণতঃ তাহার নকল চেষ্ট। 
নিধুক্ত ছিল। ১৯০৮ তব; অবে ভিনি 
"অন্ধ -পত্রিক।”' নামে একখানি দাপ্তা- 
হিক নামগ্লিক প্রিক। প্রকাণ করিতে 

আরম্ভ কতেন। তিনি নিজেই উহার 

সম্পাদক ছিলেন। বোম্বাই হইতে 
তেলেগু ভাষা প্রথম প্রকাশিত এই 

পত্রিকার প্রতি কর্তৃপক্ষ প্রথমে সনোহ 

দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু পরে তীহা- 

দের অবিশ্বাস দূর হইয়া যায় । 
১৯১৪ খ্রীঃ অন্দে মহানমরের সময়ে, 

তিনি মাদ্রাজ নগরে “অন্ধ-পত্রিক।”র 
একটি শাখা কাধ্যাঁলয় স্থাপন করেন 

এবং কিছুকাল পরে উহাকে দৈনিকে 

পরিণত করেন । উহারও সম্পাদন. 

কাজ প্রধানতঃ তিনিই সম্পন্ন করি- 

তেন। অল্পকাল মধ্যেই এ পত্রিকার 

প্রচার বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কিছুকালের 

জন্য তিন তেলেগ্ড অংশের সহিত 

করেক পৃষ্ঠ। ইংরেজিও মুদ্রিত করি” 

তেন। পরে অনাবশ্তক ঠোধে উছা 

পরিত্যক্ত হয়। 

রাজন|তিতে প্রথম জীবনে তিনি 

মধ্যপন্থী ছিলেন এবং ফিরোজ শাহ 

মেহতা, গোপালকৃষ্চ গোখলে, মহাদেব 

গোবিন্দ রাণাডে প্রভৃতির মতাবলম্বী 

ছিঙ্গেন । পরে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে মহাত! 

গান্ধীর অভুুদয়ের পর তিনি ক্রমে ক্রমে 

তাহার মতানুযায়ী হন এরং সাক্ষাৎ- 



, নাচী 

ভাবে জাতীর মহাসমিতির নহিত যুক্ত 

হুইয়! রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুই- 
লেন। দেশের সর্বপ্রকার জনহিতকর 
কার্য্যের মহিত তিনি ঘনষ্টভাবে যোগ 

দিলেন এবং নিঞ্জের স্ুচিস্তত কর্ম 

পদ্ধতি অন্নারে দেশের ও দশের 

সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি 

কখনও উগ্রগন্থী ছিলেন ন!, কিন্তু মহাত্ম। 

গান্ধীর আহ্বানে লবণ-.আইন ভঙ্গ 

করিয়া এবং অইন-অমান্ত আন্দোলনে 

যোগ দিয়া, হুইবার কারাবরণ করেন 

১৯৩৪ খ্রীঃ অবে তিনি রাষ্তর-সমিতি 

( 00081989 ) কর্তৃক মনেনীত এবং 

যথাবিধানে নির্বাচিত হই! বড়লাটের 

আইন সভার (1770197. [,60191616 

4880111)17) সদন্ত পদ অধিকার 

করেন। তীহার বিবিধ ভনহিতকর 

1ধ্যের পুরস্কারস্বরূপ অন্ধ, জনসাধারণ 

তাহাকে “দেশোদ্ধারক” উপাধি 

প্রদান কহেন! ১৯১৯ খ্ী: অবে অনু- 

ষিত অন্ধ-গ্রাদেশিক সম্মেলনের তিনি 

সভাপতি হইয়াছিলেন। কিছুকাল 

নি নিখিল ভারতীয় বাই্রী্ঘ মমিতি 

(411 17701% 007701995 00101016609) 

একজন সদন্য এবং অন্ধ প্রাদেশিক 

রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হইয়াছলেন। 
পুর্বাক্ত “'অন্ব।-পাএক।”” ভিন্ন তিনি 

“ভারতী” নামে তেলেগু ভাষাম্ন একটি 

মানিক পত্রিকা প্রকাণ করিতেন। 

এই পত্রিকাখানি, তাহার জীব্দণায় 

জীবনী-কোব ১১৫০ 
সস 

নুদীর্ঘকল চলিয়াছিল। তিনিই প্রথম 

অন্ক দেশে মাসিক পত্রিকার রঙিন চিত্র 
প্রকাশ করিতে আরস্ত করেন এবং 

প্রকার চিত্রের উৎকৃষ্ট মুদ্রণ প্রণালী 
শিখিবার জন্ব তিনি এক ব্যক্তিকে 

কণিকাতার প্রেরণ করেন। দাঁহিত্য- 

ক্েত্রে তাহার সর্ধপ্রধান কান্ধ তেলেগু 

ভাষান্ন '*বিশ্ব-কোধ” প্রকাশ । উহ! 

প্রকাশ করিতে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় 
করেন এবং সর্ধনাধারণের মধ্যে বহুল 

প্রচারের জন্য উচ্থার মূল্য ও আশ!তীত 

সুলভ করেন। 

কৃষি কাধ্যের উন্নতি সাধনের জন্ত 

তিনি একস্থানে বহু বিস্তৃত অন্ধব্বর 

ভূমি ইজারা লইয়! প্রায় ছুই লক্ষ মুদ্র। 

ব্যয়ে উহাকে ফলপ্রন্থ করির়। তোলেন। 

এইভাবে তিনি বহু লক্ষ মুদ্রা নান। 

মৎকাদছে দান কঙেন। তাহার দানের 

সধ্যে গাতি-ধন্ম খিচার ছিল না। যে 

(কোনও কাজ সাহায্যাহ বিয়া মনে 

করতেন, সেইখানেই উদারভাে অণ 

গাহাযয করিতেন। 

»ম্পূর্ণ অনাডম্বরভবে সাধু জীবন 

যাপন করিয়া এই অদাধারণ বর্ম 

৪ দেশহিতব্তী ১৯৩৮ থ্বীঃ অন্দর 

এখ্সিন মানে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ 

করেন। 

নাচী-_ মুদলমান রাজত্বের লময়ে 

দাক্ষিপাত্যে নাচা নামী এক স্ত্রী করি 

আবির্ভাব হইয়াহিল। 



১১৫১ 

নার্জির-__আগ্রার কবি শেখ আলী 
মোহাগ্সদের কবিজন সুলভ নাম। 

তাহার কাব্য গ্রন্থে ফারসী, উদ, ও 

হিন্দী এই তিন ভাষারই কবিতা আছে। 
আগ্রার জনসাধারণ তাহার কবিতা 

অতিশয় পছন্দ করিত । ১৮৩০ গ্রীঃ 

অন্দের ১৬ই আগষ্ট সোমবার তিনি 
আগ্র। নগরে পরলোক গমন করেন। 

তাগঞ্জ নামক স্থানে তাহার সমাধি 

আছে। 

নাজির আহাম্মদ -তিনি বাঙ্গালার 
নবাব মুরশিদ কুলী খার প্রধান সেন।- 

পতি ছিলেন। এই ব্যক্তি নবাবের 

নিষ্ঠর আচরণের প্রধান সহায় ছিল। 
মুরশিদ কুলীখ| রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে 

অতি কঠোর বাবস্থা অবলম্বন করিতেন। 

কোনও অঞ্চলের রাজস্ব বাকী পড়িলে 
নবাব ন!গির আহাম্মদের হস্তে তাহাকে 

প্রদান করিতেন। নাজির আহাম্মদের 

শান্তির প্রণালী এইরূপ ছিল। নিশ্নশির 

করিয়া পা বাধিয়৷ ঝূলাইয়া রাখা, হস্ত- 

পদ বাঁধিয়া পদতলে প্রহার করা, গ্রীষ্ম- 

কালে বৌদ্রে বসাইয়। রাখা, শীতকালে 

নগ্রদেহে শীতল জলের ছিটা দেওয়!। 

মুরশিদ কুলী খার সময়ে নাজির 

আহাশ্ব? ও মুরাদ, নবাবের অতিপ্রা্জ 
অনুনারে গ্রজাপীড়ন করিত। নবাব 

সুঙ্জাউদ্দিন এই ছুই ব্যক্তির সমুদয় 

কুকার্ধেযর বিষন্ষ অনুসন্ধান করিতে 

আদেশ দিলেন । অনুসন্ধানে তাহাদের 

_ভারভীয়-এঁতিহাসিক নাজির 

দোষ প্রমাণিত হইল, নবাব তাহাদের 

প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বলাবাহুল্য 

এই আদেশ অনতিবিলম্বে প্রতিপালিত 

হইয়াছিল। 

নাজির খা_ঞহট্টের অন্তর্গত তরফের 
শাসনকর্তা সৈয়দ মিকাঘেলের চারি 
পুত্রের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। 

মিকাফ়েলের দ্বিতীক্প পুত্র আব্বাস খ'৷ 

(দরওয়৷ খা) অতিশয় প্রতাপশালী 

ছিলেন। দিল্লীতে মুঘন দরবারে 
প্রভাব বিস্তার করিয়া এক ওমরাহ 

কন্তাঁকে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করেন। 

দিল্লীর সম্রাট হইতে তিনি তরফে প্রচুর 
ভূমম্পত্তি লাভ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে 

রওয়ান! হন। তাহার জ্যেষ্টভ্রাতা না্দির 

খা আব্বা খার উন্নতিতে ঈর্ধাদ্িত 

হইয়। পথি মধো (বর্তমান বেজুর! নামক 

স্থানে) তাহাকে বধ করেন। তাহার 

সাধবী পত্বী পতি বিয়োগে মর্বাহত 

হইন্ন] আর এদেশে অবস্থান ন! করিয়! 
দিললীতে পিতৃগৃহে চলিয়া যান। যে 
স্থানে তিনি স্বীয় স্বামী হইতে বিচ 

হন, সেই স্থান তদবধি বেজুর! নামে 
খাত হইয়াছে । মিকায়েল খ!) নাঁজির 

থার এই ব্যবহ]র অতিশয় মম্প পীড়িত 

হই তৃতীয় পুত্র মুদ! থকে উত্তরাধি- 
কারী মনোনীত করেন। নাঁজিরখার 
খনিত একটা দীর্ধিক। তরফের অন্তর্গত 

ন্রপতি গ্রামে এখনও বর্তমান 

আছে। 



না্গির বক্তিয়ার খা- একজন গ্রন্- 
কার। বক্তিয়ার খ। নামেও তিনি 
প্ররিচিত ছিলেন। তাহার রচিত 
অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে মিরাট 

আলম; অর্থাৎ “গন্ধর্পণ' নামক গ্রন্থই 

গ্রণিদ্ধ । এই গ্রন্থে সম্রাট আওরঙ্গ- 

জীবের বাঞ্রত্মের প্রথম দশ বৎসরের 

ইতিহ।স বর্ণিত হইয়াছে। 

নাজির মোহান্মদ--“মোনাই যাত্রা, 

পুস্তকের রচয়িতা । তাহার নিবাস 

রংপুর জিঙজার গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীন 

চাষকপাড়। গ্রামে ছিশ্স। 

নাজির মোহাম্মদ সরকার _এক- 
জন মুসলমান গ্রন্থকার। তিপি বগুড়। 

খিলার অবধিবাী ছিলেন। 

বঙ্গাব্ধে তাহার রচিত গ্রন্থ 'সোৌনাই 

ষাত্রা* প্রকাশিত হয়। 

নাড় বা নাঢ় পণ্ডিত শ্রীঃ ১১শ 

শতকে বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্মের 

বিশেষ প্রভাব ছিল । এ মময়ে অনেক 

গ্রণিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন । 

নাঢ় পঞ্ডিত তাহাদের অন্ততম । ঠিনি 

অতীশদীপন্ধরের সমসাময়িক ছিশেন। 

তুটিয়ারা তাহাকে নারো৷ খণিত এবং 
এখনও দিদ্ধপুরুষ বশিয়। পুঙ্ধ। করিয়। 

থাকে । ওয়াডেন সাহেব ভুটিয়। বৌন্ধ- 

ধর্দের ইতিহাসে তাহার চেহার। 

দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় তিনি 
বর্তমানকাঁলের বাউলপিগের স্থান গোঁফ 
দার়্ি কামান ও লম্বা চুন রাখিতেন। 

১১৮১ 

জীবনীকোব ১১৫২. 

তাহার স্ত্রীকে নাড়ী বলা হইত। 
তাঁহার পত্বী নাটীও একজন মহ! বিদুষী 

ছিলেন। নাঢ়ীকে বৌদ্ধেরা জ্ঞান- 

ডাকণী উপাধি প্রদান করেন। 

নাড় পণ্ডিত তীহার পত্বীনহ (শক্তি) 

হেরুক ও হেবক্ত প্রন্থঠি যুগনদ্ধ মুস্তির 

উপাপন। করিতেন। পুর্বে তাহাদের 

সন্প্রনারের লোক'দগকে বছদেণে 

নাঢ়! নাট়ী বল! হইত; কিন্তু বর্তমানে 

তাহার৷ স্তাড়। নেড়ীর দল নামে 'অভি- 

হিত হইর। থাকে | 

নাথবর[হ-_বরাহভূন রাজ্যের গ্রত- 
্ঠতা। প্রাচীনকালে শ্বেতরাহ ও 

নাথবরাহ নামক ছুইজন কিয় রাজ, 

কুমার পশ্চিম প্রদেশ হইতে জঙ্গল 

মহলের অন্তর্গত (বর্তমান মানভুম 

জেলার অধীন)পাঁতকৃম রাজ্যে আগমন 

করিয়। পাতকুম রাজের অধীনে 

পৈণিকের কর্ম গ্রহণ করেন। তাহারা 

উভগ্ন ভ্রাতাই ক্ষ্রিয়োচিত তেজ বীর্ষ- 

শালী ছিলেন। পাতকুমের রা 

তাহাদের শৌতর্যবীর্ধ্য দর্শনে তাহাদের 

প্রতি অিশয় সন্ধ্ট ছিলেন। একবার 

তাহার। পিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন 

করিতে যাইয়। পাতকুমরাজের অবিমুষা- 
ক।গিতার জন্য শ্বেতারাহ নিহত হন। 
তৎপর মহারাজ নাথবরাহুকে স্বীয় 

রাজ্যের পুর্বাংশ প্রদান করেন। 

নাথ'রাহ এ্রন্থানে রাজ্য স্থাপন করেন 

এবং তাহাদের উড ত্রাতার নামান্থ- 



১১৫৩ 

সারে এই রাঞ্যের লাম বরাহভৃম 
হল | 

নাথমুনি-একজন বিশিষ্ঠাতৈতবাদী। 
দশম শতাবী হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 

প্রচার আরম্ত হয় । সেই সময়ে তিনি 

উহার গ্রধান আ.চার্ধ্য ছিলেন । বীর- 

নারায়ণপুরে এক সদ্ত্রাহ্মণকুলে তাহার 

জন্ম হয়। ঈশ্বরমুনি নামে তাহার এক 

পুত্র ছিল। ঈশ্বরমুনি অতি অল্প বয়সেই 
লোকান্তরিত হন। এই ঈশ্বরমুনিরই 

পুত্র যামুনাচার্ধ্য । পুত্রের মৃত্যুর পরে 

নাথমুনি সন্নযাপী হন। তিনি মুনি 

তুল্য নিন্মল জীবন অতিবাহিত করি- 

তেন। এইজন্য তাহার নাম লাথমুনি । 

যোগে নিদ্ধি লাঁভ করিয়া! যোগেন্ 

নামেও তিনি থ্য।ত হিলেন। স্বরচিত 

হুইখান! গ্রন্থে তিনি তাহার নিজ মত 

বাক্ত করিয়।ছিলেন। অনুন ৯০৮ 

খ্রীঃ অন্ধে ঠি'ন বর্তমান ছিলেন 

নাদিরশাহ--পারস্তের সম্রাট । ১৮৮৭ 

গ্রাঃঅবে, খোরানান প্রদেশের আফপার 

তুর্কমান জাতীয় কিকলু বংশে তাহার 

জন্ম হয়। তাহার পিতা মেষপলক ও 

মেষচন্ম্ের জাম! টুধি প্রস্তুতকারী দঙজা 

ছিলেন । তীহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম 

কালে একদল উজবেগ দস্যু তাহাদের 

গ্রাম আক্রমণ করিয়া তাহাকে ও 

তাহার মাতাকে বন্দী করিয়া তাঁতার 

দেশে লইগ়] যান্ন। অচিরেই তাহার 

-মাতার মৃদ্যু হইল। তিনি কয়েক বংসর 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক .. বায 

পরে পলার়ন করিয়! খোরাসান প্রদেশে 

চলিয়া আসেন এবং তথায় একটা 

ক্ষুদ্র সহরের শাসনকর্তার অধীনে কর্ণ 
গ্রহণ করেন। তৎপরে তাহার কন্তাকে 

বিবাহ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে 
তাহার নলম্পত্তির উত্তরাধিকারী 

হইলেন। খোরানান প্রদেশে একজন 

অত্যাচারী পাঠান শাসনকর্তা ছিলেন। 

অচিরেই ন।ধিরের সহিত তাহার বিব।দ 

আরম্ভ হয়! নাপির দস্যুদল সংগ্রহ 

করিয়া বলসঞ্চয় করিলেন। ক্রমে 

কিলাং-ই-লারিরী হুর্গ ও খোরানানের 

রাজধানী নিশাপুর অধিকার করিলেন। 

তাহার পরেই পারস্তের তদানীন্তন 

নিব্বাপিত সম্মাট শাহ তহমাম্পের 

সহিত যোগ দিয়াঃ আফগানদের হস্ত 

হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিলেন । 

ইতিপুর্ক্বে বিলজাই জাতীয় মাহমুদ 
পাঁরন্তের শাহ হোসেনকে পরাস্ত 

করিয়া শিংহাপন। অধিকার কণিয়া- 

ছিলেন। শাহ হোসেনের পুত্র মিরজা- 

তহমাম্প পলায়নপূর্বক মান্দারাণ 

প্রদেশে চণিয়া গেলেন এবং সেই 

স্থানেরই রাঞ্জ বলিয়! প্রচার করিতে 

লাঁগিলেন। এদিকে সুদী আফগানের! 

শিয়া পারম্তবাণীদের উপর অতিশয় 

নিধ্যাতন আরম্ভ করিল। তৎফলে 
বছ লোক দুরদেশে পলায়ন করিল। 
এবং অনেকে নিহত হুইল । এই 

সময়ে মির! তহমাম্প নাদিরের বল- 



নাদিরশাহ 

বীর্যের কথ! গুনিয়। তাঁহার সাহাযা- 

প্রার্থী হইলেন। নাদির তাহার 

সাহাব্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ছ্রপ্ত 

আফগানদিগকে ধুদ্ধে পরাগ্ত করিয়। 

স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া! দিলেন 
নাদির আফগানদের কৃত অত্যাচারের 

প্রতিশোধু পূর্ণকূপেই প্রদান কগিলেন। 
বু আফগান নরনারী বালক বুদ্ধ 
তরবারী মুখে সমপিত হইল । অবশেষে 
নাদির ম্বদেশের শক্রদদিগকে বিতাড়িত 

করিয়া শাহ তহমাম্পকে পারন্তের 

সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন, ইহা পূর্বে 

বণিত হইয়াছে । 
কৃতভ্ শাহ অর্ধেক পারস্য দেশ 

নাদিরকে প্রদানপুর্বক, তাহাকে 

সুলতান উপাধি ও নিজ নামে মুদ্র! 

প্রচলন করিনার অন্রূমতি প্রদান 

করিলেন। নাদির শাহ এখন পাস্তের 

পশ্চিম প্রান্ত হইতে তুর্কিদিগকে 
বিতাড়িত করিতে কৃতদক্ক হইলেন। 

পারস্তের হূর্ধলতার সুযোগ লইয়া 

তুর্কিরা পশ্চিন প্রান্তের কোনও কোনও 

স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নাদির 

শাহ তাহাদিগকে পারস্ত সীমানার 
বাহিরে তাড়াইক়্া দিলেন। ইহার 

কিছুকাল পরেই তিনি ছিরাট অধিকার 
করিবার জন্ক তদভিমুখে অভিযান 

 করিলেন। এই সময়ে শাহ তহ্মাম্প 
নিঙ্গের শক্তির প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাস 

স্থাপন করিয়া পারম্ত-প্রান্তবর্তা তুর্কি- 

জীবনীএকোষ ১১৫৪ 

দিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি 

পরাজিত হইয়া অজিত রাঞ্যও হাঁরাই- 

লেন। ইহাতে পারস্তের লোকের! 

অত্যন্ত উত্তেজিত হই তাহাকে 

পিংহাসনচাত করিয়া, নািরশাহকে 
তৎস্থানে স্থাপন করিতে উগ্ভত হইল। 

কিন্তু নাদিরশাহ ইহাতে সম্মত হইলেন 
ন।। শাহ তহমাম্প রান্গাচুুত হইলেন 
কিন্তু তাহার আট মাসের শিপ পুত্র 
তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নাদির 
শ।হ তাহার অভিভাবক হইলেন। 

(১৭৩২ গ্রীঃ)। চারি বংসর পরে শিশু 

আববাস শহ পরলোক গমন করিলেন। 

তখন নার্দির শাহ ১৭৩+ থ্রী; অবের 

২৬শে ফেব্রুয়ারী পারস্তের সি'হসনে 

স্বয়ং আরোহণ করেন। 

তিনি রাজ] হইয়।ই হ্ৃতর!জ্যগুনি 

পুনরুদ্ধার করিতে মনোযোগী হইলেন। 

তুরস্ক দেখ আক্রমণ করিয়া জঙ্গিয়া ও 

আন্মীনিয়৷ অধিকার করিলেন । কুশি- 

যার সহিত সন্ধি করিয়। কাপপিয়ান 

সাগরের তীরবস্তী গ্রদেশগুল ফিরিয়া 

পাইলেন। আরবদ্দিগকে পরাস্ত করিয়] 

পারস্ত উপনাগরের দ্বীপগুণি অধিকার 

করিলেন। দেশের অভ্যন্তরস্থ দন্সা- 

দিগকে কঠোর হস্তে নির্ধ্যাতন করিয়া, 

পরে স্বীয় সৈন্ত দলে ভর্তি করিলেন। 

কিন্তু খুব শাসনাধীনে রাখিলেন। এখন 
পূর্বদিকে আফগানদিগকে দমন করিতে 

প্রত্ধামী হইলেল। এক বংনর বব" 



১৯৫৫ 

(রোধের পর ১৭৩৮ ত্বীঃ অবে কান্দাহার 

দুর্গ ভুমিসাৎ হইল। কান্দাহার জয় 
করিয়া এই অসাধারণ রাজনীতিবিদ 

পঙ্ডিত, তদ্দেশবাসীদেরে কোনও প্রকার 

শান্তি ত দিলেনই না, বরং প্রধান 
প্রধান সর্দারদিগকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান 
করিয়া,স্বীর সৈন্ দলে গ্রহণ করিলেন। 

আর একটা বিষয়ে তিনি আরও বিশেষ 
বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি 

থুরাানবানী আবদালী জাতিকে কান্দা- 

হারে এবং কান্দাহারের ছুর্দাস্ত ঘিল- 

জাই জাতিকে খুরাপানে বদতি জরিতে 

বাধ্য করাইয়াছিলেন। এই সকল 

কার্য্য করিয়া স্তিনি ভারতবর্ষ আক্র- 

মণের পথ সুগম করিলেন । 

এই সময়ে মোহাম্মদ শাহ দিল্লীর 
সম্রাট ছিলেন । তাহার শক্তিও খুব 

প্রবল ছিল না। মালবদেশ মহা রাষ্া- 

দের করতলগত হইলে, মলহর রাও 

হোলকার সনৈন্তে আগ্রার দ।ক্ষণ অংশে 

উপস্থিত হইয়1, সমস্ত দোয়াব প্রদেশ 

লুণ্ঠন কারলেন। দিল্লীর মোহাম্মদ 

শাহ অন্ত উপায় লা দেখিয়া, অযোধাার 

প্রাদেশিক শাসনকর্ত সাদত আলীর 

সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি 

আলিয়া মহারাট্টাদের তাড়াইয়। দিলেন। 

কিন্ত তাহারা পর বৎনরই আবার 

মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন, 
আরম্ত করিল। দিল্লীর দত্রাট উপায়ান্তর 
ন] দেখিয়া, হায়দরাবাদের নিজামের 

ভারভীয়-এতিহাসিক নাদিরশাহু 

সাহায্য চাছিলেন। তিনি দেখিলেন, 

মুগল রাজ্য নষ্ট হইলে, মহারাট্রারাই 
ভারতবর্ষে প্রবল হইবে। খন তাহার 

অবস্থাও শোচনীয় হইতে পারে। এই 
সকল বিবেচনা করিয়া তিনি দিল্লী 
গমন করিলেন। অতি কষ্টে ৩৪ হাজার 
সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া, তিনি মহারাট্রা- 

দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্ত 
মহারাট্টার তাহাকে চতুর্দিক হইতে 
বেষ্টন করিয়। অবরুদ্ধ করিল। নিজাম 

২২ দিন অবরুদ্ধ থাকিয়৷ মালবদেশ 

এবং নর্খদ! মহারাট্টাদের প্রদান করিয়া 

মুক্তি পাইলেন। 

ভারতবর্ষের এই অবস্থার সময়ে 

১৭৩৯ খ্রীঃ অবে নাদির শাহ পঞ্চনদ 

প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। পাঞ্জাব 

বিধ্বস্ত করিয়া তিনি দিল্লীর নিকট 
কারনালে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে 

মোহাম্মদ শাহ, নারির শাহের সঙ্গে 

যুদ্ধ করিয়৷ পরাজিত হন। অযোধ্যার 

নবাণ সাদত'আলীও, মোহাম্মদ শাহের 

সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কিন্ত তিনি 

নাদিরের হস্তে বন্দী হন। সাদত আলী 
পারস্তের অধিবাসী ও নাদির শাহের 

সহিত পূর্ব হইতেই ফড়যন্ত্রে লিপ্ত 

ছিলেন । এই কৃতঙ্গের জন্ত সম্রাট 

মোহাম্মদ শাহকে অনেক বেশী ক্ষতি 

পুরণ দিতে হইল। মোহাম্মদ শাহ 

সন্ধির প্রস্তাব করিলে, নাদির শাহ 

সম্মত হইরোন। কথ! হুইল উপযুক্ত 
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' ক্ষতি পুরণ পাইলে নাদির শাহ চলিয়। 
যাইবেন। কিন্ত সাদত আলী তাহাকে 
কিছুদিন অপেক্ষ। করিলেই বেশী ক্গতি 
পুরণ পাইবেন বলিয়! বলিলেন। মোহা- 
ল্লাদ শাহ বিলথ্থ দেখিয়া একদিন পাত্র 

মিত্র সহ নাদির শাহের শিবিরে উপ- 

স্থিত হইল্ন। নাদির শাহ তাঁহাকে 
সাদরে গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ 

শাহ, নাদির শাহ সহ দিল্লীতে প্রবেশ 

করিলেন ৷ লুন প্রিয় পারসিক সৈন্ত 
নাদির শাহের কঠোর শাদনে হস্ত সন্ধু- 

চিত করিয়া রাখিল। পর দিন একজন 

কলহ প্রিয় পারসিক সৈনিক, কপে।ত 

ক্রয় ব্যপদেশে বিবাদের সুত্রপাত করিল। 

তাহার তর্ব্যবহারে নাগরিকগণ উত্তে- 

জিত হইপ্প। রাত্রিকালে পারসিকদিগকে 

আক্রমণ করিল। এদিকে নাদ্দির শাহের 

অমূলক মৃত্যু সংবাদ প্রচার হওয়াতে 

নগরবাদীরা আরও উত্তেজিত হইল। 
নাদির শাহ স্বীয় সৈশ্তদিগকে রাত্রিতে 

আত্মরক্ষা করিতে বলিয়া পর দিন 
প্রাতঃকালে নগরবাসীদিগকে হত্য। 

করিবার আদেশ দিলেন। পারণিক 

সৈনিকের! তরবারি কোষোনুক্ত করিয়া 

বালবুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হত্যা! 

করিতে লাগিল। সুদৃশ্য প্রাঁসধ্মাবলী 
অগ্সি নংযেখগ ভন্মীভৃভ করিল। প্রাতঃ- 
কাল হইতে অপরাহ্ন পর্ধ্স্ত নয় ঘণ্ট।- 

কাল এই পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত 

হুইয়াছিল। নাঁদির শাহ একটী মস্প্ি- 

জীবনী*কো'য ১১৫৬ 

দের উপর বসিয়। এই হত্যাক1গ দর্শন 
করিতেছিলেন। অবশেষে প্রজার এই 

প্রকার শোচনীয় আর্তনাদে ব্যথিত 

হইয়া, সম্রাট মোহাপ্াদ শাহ, নাদির 
শাহের নিকট গমন পুর্ধক কম্পিত 

কলেবরে, অবনত মন্তকে ক্ষমা ভিক্ষ। 

করিলেন। ইহাতে নার্দির শাছের 

ক্রোধানল নির্বাপিত হইল। তাহার 

আদেশে এই হত্যাকা ও গৃহ দাহন 

বন্ধ হইল । সহরে শাস্তি স্থাপত হইল। 

নাদির শাহ রাজপ্রাসাদে গমনপূর্ববক 

মোহাম্মদ শাহকে মাত্বন! প্রদান 

করিলেন। তাঁহার মন্তকে রাভ- 

মুকুট পরাইর়। দিলেন। নাদির শাহ 

পঞ্জাব ও আফগানিস্থান শ্বীপ্ন সাম্রাজা- 
ভুক্ত করিয়া লইলেন। জগত বিখ্যাত 

কোহিনুর ও মধুর মিংহাসন এবং দিল্লীর 

রাজকোষে সঞ্চিত বহু ধনরত্ব (অন্থমান 

দেড়শত কোটী টাকা) লইয়া তিশি 

স্বদেশে প্রস্থান করিলেন । 

শাির শাহ একজন অসাধ।রণ 

ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। যুদ্ধ খিগ্যার 

গারদশী তাহ।র সমকক্ষ লোক তং- 

কালে সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহ 

ছিলেন না। তাঁহাকে এপিয়ার নেপো- 

লিয়ান বল! বাইতে পারে। তিনি 

তৎকাণে গ্রচপিত কামান বন্দুক যথেষ্ট 

পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। ইউ- 

রোগীর দিকে তাহার সৈম্ত শ্রেণীতে 

ভর্তি করিতেন। কিন্তু তীহার ইঙ্গিতে 
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সৈন্ত পরিচালিত হইত। তাহার আদেশ 

অন্ৃথা করিবার উপায় ছিল না। 

এই প্রকার শক্তিশালী লোকও 
মন্দমতি কর্মচারীদের বড়যন্ত্রের কবল 

হইতে রক্ষা পাইলেন লা। তাহার 

্রাতুপ্ুত্র জালী কুলী থ! এই চক্রান্তের 
অধিনায়ক হইলেন। ১৭৪৭ ত্রীঃ অব্দের 

১০ই মে নাদির শাহ নিহত হইলেন। 

আলী কুলী খা, নাদির শাহের ১৩ জন 

পুত্র ও পৌত্র হত্যা করিয়। রাগমিংহামন 
শি্ষণ্টক করিলেন। নাদ্দির শাহের 

মৃতদেহ মাসেদ নগরে সমাহিত হইয়া- 

ছিল। 

নানক -_শিখ-ধর্স- প্রবর্তক গুরু 

১৪৬৯ শ্রী; অৰো (৮৭৬ বঙ্গাব) পঞ্জাব 

এদেশের লাহোর নগরের পাচ ক্রোশ 

উত্তরে তালবণ্ী (বর্তমান নানকান) 

লামক স্থানে ক্ষত্রিয়বংশে গুরু নানকের 

জন্ম হয়। তাহার পিতার লাম কালু 

বেদী ও মাতার নামত্রিপতা। বেদী 

তাহাদের উপাধি । প্রবাদ আছে যে, 

অযোদ্ধাপতি বামচন্দ্র হইতে এই বংশের 

উদ্ভব হ্ইগ্নাছে এবং ভ্রই বংশের আদি- 

পুরুষ কুনপত “বেদ* পড়িয়া তত্তজ্ঞান 

লাভ করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার বংশ 

সেই হইতে “বেদী" নামে পরিচিত হয়। 

আপন প্রতিভাবলে' বাহার! 
পৃথিবীতে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার 

করিরাছেন, তাহারই জন্ম ও জীবনের 

নানারপ কৌতুহলোদ্বীপক ঘটনা 

ভারভীয়'এতিহাসিক নানক. 

শুনিতে পাওয়া যায় । নানক মন্বম্বেও 

এরূপ অনেক ঘটনা! শুনা যায়। 

তাহার পিতা কালুবেদী দার পরি- 

গ্রহের পর বন্থদিন নিঃসন্তান ছিলেন। 

একদিন কোন এক সন্ন্যাসীর দর্শন 

পাইয়! কালুবেদী নান! প্রকারে তাহার 
তুষ্টিবিধান করেন এবং অপত্যাভাবে 
তাহাদের মলোকষ্টের কারণ সন্গ্যানীর 
নিকট ব্যক্ত করিলেন। সন্ন্যাসী তাহার 
সেবা পরিচর্ধ্যায় তুষ্ট হইয়া! কিঞ্চিং 
প্রসাদ তাঁহার স্ত্রীকে ভক্ষণ করিতে 

দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ক্রমে 
কালুবেদীর এক পুত্র নানক এবং এক 

কন্তা নানকীর জন্ম তয় | জন্মের পৃর্ব্বেই 

সেই সন্যাসী ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, 

কালে লানক পৃথিবীর মধ্যে একজন 
বিখ্যাত লোক হইবে। 

নানকের জন্মের পর কালুবেদী 
নামকরণের জন্ত কুল পুরোহিতকে 

আহ্বান করিলে, তিনি আমিয়। শিশুর 

অপরূপ রূপ লাবন্ত ও অসাধারণ চিহ্ন 

সকল দর্শন করিয়া এবং জন্মতিথি 

নক্ষত্রা্দি বিচার করিয়া কাঁলুবেদীকে 
বপিলেন, “এই শিশু আপনার কুল 

পবিন্ন করিবে ।” তৎপর কুলপুরোহিত 

নবজাত শিশুর নাম “নানক নিরঙ্কাণী, 

রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন নানক 

মাতুলাণয়ে জন্মগ্রহণ করেল। প্রথম- 

বার সন্তান প্রসবের সময় পঞ্জাবের 

রমণীগণ প্রাপ্ুই আপন আপন পিতৃ 
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গৃহে গমন 'করিয়া থাকেন এবং যে 

সকল সন্তানের মাতুলালয়ে জন্ম হয়, 

পঞ্জাব রমণীরা তাহাদিগকে আদর 

করিয়! নান্কী বলিয়া থাকে। অনেকে 

বলেন এই নান্কী হইতেই তাহার 

নাম নানক হইয়াছে । কথিত আছে যে, 
নানকের এক বৎসর বয়সের সময় 

তাহার মাতাপিত। দৈববাণী যোগে 

পুত্রের অলৌকিক জীবন অবগত হুইয়া- 
ছিলেন এবং তদবধি তাঁহারা পুত্রকে 

অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দৌলত খা! 

লোদদীর জয়রাম নামক একজন হিন্দু 

কর্মচারীর সহিত নানকের ভগিনী 
নানকীর বিবাহ হইয়াছিপ। 

শিশুকাল হইতেই সাধু মহাত্মার 
প্রতি নানকের অচল। ভক্তি ছিল, 

রাস্ত। দিয়। কোন মন্ন্যানী, বৈরাগী ও 

ফকির চলিয়।! বাইতে দেখিলে তিনি 

তাহাদিগকে গৃহে ডাকিয়া আনিয়া 

শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত সেবা পরিচর্ধ্য। 

করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সের নময় 

নানক গ্রথমে গ্রাম্য বিগ্ালয়ে গোপাল 

পাধার (গুরু মহাশয় ) নিকট শিক্ষ! 

লাভ করেন। এইখানে কিছুকাল শিক্ষ। 

লাভ করিয়া পরে তিনি বৈদ্তনাথ পণ্ডি- 

তের নিকট সংস্কত শিক্ষা করেন। 

আজকালের ইংরেজী ভাষার ন্তায় সেই 

সময়ে ফারসী ও উর্দ, ভাষার অতিশয় 
লমাদর ছিল। নাকের পিতা কালু- 
বেদী তালবণ্তী গ্রামের জমিদার রায় 

জীবর্নী“কোধ ১১?৮" 

বুলারের অধীনে কর্া করিতেন। রায় 

বুলার নানকের সুন্দর স্বভাব ও 

নুজক্ষণাদি দেখিয়া ঠাহাকে অত্যন্ত 

ন্নেহ করিতেন । এই জমিদারের অনু- 

রোধে নানঝ কুতবুদ্দিন নামক এক 

মোল্লার নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষা 

করেন। নানক অল্প দিবসের মধ্যেই 

স্বীয় অসাধারণ শক্তি দ্বার। নংস্কৃত, 

ফারসী ও গণিত বিগ্ভাতে বুুৎপত্তি লাঁভ 
করেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষার বর্ণ- 

মালার প্রত্যেক বর্ণের এক একটি 
তত্বজ্ঞান গর্ভ শ্লোক রচনা করিয়া! তিনি 

(শিক্ষকদিগকে চমত্কৃত করিয়!ছিলেন। 

শিক্ষকগণকেও তিশ্ি ধর্ম বিষয়ে অনেক 

মূল্যবান কথা বলিতেন। 

এক দিব নানক নদীতে সান 

করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, 

কয়েকজন ব্রাহ্মণ নান সমাপন করিয়া 

নদীতে তর্গন করিতেছেন। তখন 

তিনি অঞ্জলী ভরিয়! তীরস্থ ভূমিতে জল 
সেচন করিতে লাগিলেন। তাহার 

এঞই কার্য দর্শনে ব্রাহ্মণের বলিলেন, 

“তুমি ইহা কি কিতেছ” ? তহ্ত্তরে 

নানক বলিলেন, “আপনারা কি করি- 

তেছেন, পূর্বে আমার বলুশ, তৎপর 

আমি জল লইপ্না কি করিতেছি 

বলিব” । তথন ব্রাঙ্মণগণ বলিলেন, 

*আমর! আমাদের শ্বর্গগত পিতৃপুরুষের 

তৃপ্তির জন্ত জলদান করিতেছি” । ইহার 
পর নানক বলিলেন, “'তালবর্তীতে 
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আমার একটি শাকের ক্ষেত্র আছে, 

আমি তাহাতে জল দিতেছি”। 

তাহাতে ব্রাহ্মণগণ বলিলেন "তাল. 

বগ্ডীতে তোমার শাকের ক্ষেত্র আছে, 

তথায় এজল কেমন করয়! যাইবে ?* 

তছুত্তরে নানক বঙ্সিলেন যে,_'আমি 

এখানে জল সেচন করিলে সামান্ধ দূর 

তালবণ্ডীতে যাইবে না, যদি জানেন, 

তাহ! হইলে আপনার এখানে জল 
সেচন করিলে, আপনাদের স্বর্গগত 

পিতৃপুরুষগণ পাইবেন, একথ! কিরূপে 

বিশ্বাস করেন” ? ব্রাঙ্গণগণ তাহার 

এই কথ শুনিয়া নীরব হইয়। রহিলেন। 

পুত্রের নয় ধখনর বয়দের সময় 

কালুবেদী তাহার উপনয়ন সংস্কার 

সম্পন্ন করেন। প্রথমে নানক যজ্ঞো” 

পবীত ধারণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, 
কিন্তু পরে লোকাচার রক্ষ। এবং মাতা 

পিতা ও আত্মীয় স্বজনের মনস্তষ্টির 

জন্য তাহ! গ্রহণ করিয়াছিলে | নানক 

ভপবীত ধারণকালে পুরোহিত মহ- 

শয়কে জিজ্ঞ।না করিয়াছিলেন,__'“মহা- 

শর ! এই সুত্র ধারণ করিণপে কি হয়? 

যেব্ক্তি কুকাধ্যে রত থাকে, এই 

সুত্র কি তাহাকে নরক হইতে রক্ষা 

করিতে পারিবে? যদি দয়ারূপ কার্গাস, 

সস্তোষরূপ হুত্র, ইঞ্ছ্রিয় দমনন্নপ গ্রস্থি 

ও সত্যনূপ দণ্তী ধারণ কর! যায়, 

তাহ! হইলে পাপীগণ পাপ মুক্ত হইতে 

পারে। যাহা মন্ুষ্তকৃত তাহা ক্ষণ- 

ভারভীয়-এতিহাজিক নানক 

ভঙ্গুর, তাঁহা কখনও মানুষের চিরসঙ্গী 
হইতে পারে না; মুতরাং মৃত্যুর পর 
ব্রাহ্মণের উপবীত শ্মশানেই পুড়িয়! ভন্ম 

হইয়। যয, পরকালে তাহ তীহার 
সঙ্গে যাইয়। ধর্মরাজের ত্বারে তাহাকে 

মুক্ত করিতে পারে না” । উপস্থিত 

সকলেই নাকের এই সব কথা ও 
অলৌকিক ভাব দেখিয়। বিস্মিত হইয়! 
রহছলেন । 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানকের 

ঈশ্বর ভক্ভিও বর্ধিত হইতে লাগিশ। 
তিনি ক্রমে ক্রমে সংসারের প্রতি একে- 

বারে উদালীন হুইযন! পড়িলেন এবং 

অধিক সময়ই সাধু সন্নাপীর্দিগের নহ- 
বাদে সময় অতিবাহিত করিতে ভাল 

বাসিতেন। কালুবেদী পুত্রের এইরূপ 
ভাব দেখিয়া অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন এবং 

তাহাকে বিষয় কার্যে লিপ্ত করিবার 

জন্ত লানাঁভাবে চেষ্টা করিতে লাগি- 

লেন। কিন্ত নানকের মন বিষয় 

সম্পত্তিতে মুগ্ধ হইত না। 

ক্রমেই নানক ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত 

হইতে লাগিলেন। তিনি সংলারের 

কাজ কর, মানুষের সহিত আলাপ 

আলোচণ। এমন কি মাহার নিদ্রা 

পর্যন্ত ত্যাগ করিলেন, সর্বদা! একখানি . 

বন্ত্রে আবৃত হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন 
হইয়] থাকিতেল। তাহার পিতা সর্ব 

উপদেশাদির ঘারা তাহাকে কোন ন৷ 

কোন কার্য্যে নিধুক্ত করিতে চেষ্টা 
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করিতেন। কিন্ত নানক পিতাকে 

নানাপ্রকার তত্বপূর্ণ বাক্যে সন্ত 

করিতে চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় 
কাণুবেদী পুত্রের এইদব তত্বপূর্ণ কথার 
অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিতেন 

যে, নানক প্রলাপ বাক্য বলিতেছে। 

পিতামাতা, আত্মীয় বদ্ধ সকলেই 

নানকেয় মস্তিষ্ষ বিকৃতি হইয়াছে মনে 

করিয়! চিকিৎসক ডাকিবার জন্য কালু- 

দেবীকে পরামর্শ দিল। কালুবেদী 
নানকের রোগ নির্ণয়ের জন্ক হরিদান 

বৈস্তকে ডাকিয়া আনিলেন। বৈদ্য 

রোগ পরীক্ষা করিবার জন্ত নানকের 

নিকট গমন করিলে তাহার সহিত 

হরিদাঁসের যে কথা বার্তা হয়, উহাতেই 

চিকিৎসক তাহার অলৌকিক ভাব ও 
কথায় মুগ্ধ হন। তিনি বুঝিতে পারেন 

যে, নানক ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া- 

ছেন। অবশেষে তিনি নানকের 

পিতাকে ডাকিয়। বলিলেন “তোমার 

পুর সামান্ত ব্যক্তি নহেন, আমাদের 
স্থায় সাংসারিক জীব তাহাকে বোগ 

যুক্ত করিতে পারিবে না। 

' এক সময়ে নানক পিতার অত্যন্ত 

গীড়াগীড়িতে বিষয় কাঁধ্য করিতে সম্মত 

হল। একদিবস তাহার পিত। তাহাকে 

বিশ টাক! এবং ভাই বাল নামক 

একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে দিয়া (খারা 

সওদা ) উৎকৃষ্ট বাবসায়.করিতে প্রেরণ 

করেন। পথে যাইতে যাইতে তাহারা 

। বৃক্ষলতা দি পুর্ণ একটি নির্জন স্থানে 

তপস্তায় নিরত একটি পাঁধু মগ্ডলা 
দেখিতে পইলেন। নানক নন্ন্যাসী- 
গণের তপন্তাদি দেখিয়া! একেবারে মুগ্ধ 

হইয়া! গেলেন, এবং সঙ্গীয় টাকা দ্বার] 

থাণ্ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়। সন্ন্যাসীরদিগকে 

ভোঁজন করাইলেন। তৎপর নানক 

শূন্য হস্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাহার 

পিত!। তাহাকে যথেষ্ট গ্রহার করিলেন। 

ক্রমে নানক বিংশতি বৎসরে পদা- 

পণ করিলেন । একধিন গ্রামের প্রান্তে 

একজন নন্ন্যামী আপিয়াছেন শুনিরা 

সন্ন্যাসী দর্শনে তথাত্ম গমন করিলেন। 

নানকের বৈরাগ্যের কথা সন্নয।মা 

পৃর্ধেই শুনগ়াছিলেন। এখন তীহাঁকে 
পৰীক্ষা করিবার জন্ত তাহার হন্তের 

অন্কুরী ও লঙ্গীর জলপাত্রটি চাহিগেন। 
নানক তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গুরী জলপা ত্র 

সন্যাপীকে প্রদান করিলে। সন্নাসী 

পুনরায় নানককে তাহার অঙ্গুণী ৪ 

জলপাত্র গ্রহণ করিবার জন্থ অগ্চবোর 

করিয়'ছিলেন, কিন্তু লানক আর তাহ 

গ্রহণ করেন লাই । এই সংবাদ পাইয়। 

তাঁহার পিতা অতান্ত ক্রুদ্ধ হইখেন 

এবং নানককে গৃুহত্যাগ করিয়া চণিয়। 

বাইতে বলিলেন। নানক তাহার 

ভগিনী নানকীর নিকট সুলতানপুরে 

গমন করিলেন । নানকের ভগিনীপতি 

জয়রাম সুলতানপুরের নবাব দৌলত 

থা লোদীর অধীনে প্রতিপতির সহিত 
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কর্ম করিতেছিলেন। জক্নরাম বিশেষ 

চেষ্টা করিয়া নানককে নবাবের দগুরে 

মুদিখানার কার্ধ্যাদক্ষের কার্যে নিযুক্ত 
করি দেন। কিন্তু নানক পূর্বের 

নায় সন্নযাপী ফকির প্রভৃতি দেখিলে 

অর্থদান করিতেন। ইহাতে কেহ 

কেহ নবাবের নিকট নানকের বিরুদ্ধে 

অভিযোগ করিল । নবাব সন্দেহ পরবশ 

হইয়া একজন কর্মচারীর দ্বারা মুদি- 

খানার হিসাব পরীক্গ! করাইলেন কিন্ত 

হিমাবের কোনও গোলমাল ন৷ পাইয়। 

বুঝিতে পারিলেন যে, নানকের বিরুদ্ধে 
এতদিন যে অভিযোগ করিতেছিল 

লোকে তাহ! সম্পূর্ণ মিথ্যা । নানকের 

কথ|ও ভাবে নবাব তাহার প্রতি অনু- 

রক্ত হইলেন এবং তাহার প্রাপ্য টাকা 

খাতীত আরও তিন সহত্র টাকা 

তাহাকে পারিতোধিক স্বরূপ প্রদান 

করিলেন। নানক গৃহে আপিয়। সমস্ত 

টাক1 ভগিণীর নিকট প্রদান করিলেন। 

এই সমরে নানক তাহার ভগ্রী নানকী 

জয়বামের বিশেষ চেষ্টায় পক্ষ কারান্ধবে 

গ্রামের চৌনীবংশীয় ক্ষত্রির মুলার 

স্থলখনা নামী সুন্দরী কন্তাকে খিবাহ 

করেন। তৎপরে নানক জয়রামের 

গুহ পরিত্যাগ করিয়া মুদিধাঁপার নিকট 

'ামস্থান প্রস্তত করিয়। তথায় সন্ত্রীক 

বান করিতে থাকেন। এই সময়ে 

নানকের শ্রীঠাদ ও লক্মীদান নামে 

দুইটা পুত্র হইয়াছিল। দ্বিতীম্ পুত্রের 

ভারভীয়-এঁতিহা লিক নানক 

জন্মকালে নানকের চিরপোধিত ধর্ম- 

ভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। 
যুবতী পত্থী, শিশু সন্তান, আত্মীর স্বজন 

সকলের মায়] কাটাইয় নানক সপ্ত- 
বিংশতি বৎসর বয়নে গৃহত্যাগ করিয়া 

সন্ন্যাসী হইলেন। ভাই বালা ও মদ্দীন। 

নামে ছুই ব্যক্তি তাহার চিরানুচর 

হইয়াছিলেন। মর্দীনা" অতি নীচ 

জাতীয় মুনলমান ডোম ছিলেন। কিন্তু 

নানকের গুণে মুগ্ধ হইয়া শিখ ধর্ম 

গ্রহণ পৃর্ব্বক ধন্ম প্রচারে তাহার মহচর 

হন। মর্দনার চমৎকার সঙ্গীত শক্তি 

ছিল, তাহার গানে নানকের ভগবন্তুক্জি 

উদ্বুদ্ধ হইত। নানক লান! দেশ ভ্রমণ 

করিয়। কিছুকাল পর জন্মভূমি তাল- 

বগ্ডীতে গমন করেন। গ্রামের জমি- 

দাঁর রায় বুলারের বিশেষ অনুরোধে 

তিনি তাহার গৃহেই অবস্থান করেন। 

এই সময নানকের পিতা কালুবেদী, 

মাতা ত্রিপতা, খুললতাত লালু এবং 

অন্তান্ত আত্মীয় স্বজন নানককে গৃহে 

থাকিয়া! ভগবৎ চিন্তা করিবার জন্ত 

বিশেষ পীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন । 

জমিদার রার বুলারও তাঁহাকে এই 

বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে 

লাগিলেন, এমন কি রায় বুলার তাঁহার, 

জন্য গ্রামে পৃথক ভজনালয়, সন্ন্যানী, 

ফকিরদিগের সেবার জন্। অতিথিশাল। 

পধ্যস্ত নির্ম(ণ করাইয়া দিতে প্রস্তত 

ছিলেন। কিন্তু নানক কিছুতেই সম্মত 



নানক 

হইলেন না। তিনি বলিলেন, “ভগবান 
যখন যেথানে আদেশ করিবেন মামাকে 

সেইস্থানেই যাইতে হইবে । আমি 

ভগবানের আদেশ অবহেল। .করিয়া 

চলিতে পারি না”। কিছুদিন তাল- 

বণ্তীতে অবস্থান করিয়া! নানক ভাঁই 

বাল! ও মর্দানাকে সঙ্গে লইয়া ১৫৫৩ 

ংবৎ ৯ই পৌষ সন্ন্য।সী হইয়া গৃহত্যাগ 

করেন। গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে 

নানক মাতার বিশেষ অনুরোধে এক- 

রাত্র মাতার নিকট অতিবাহিত করিয়া- 

ছিলেন এবং রা বুলারকে জণলকষ্ট 

নিবারণের জন্ত গ্রামে একটি দীর্ধিক। 

খনন করাইয়। দিতে আদেশ করিয়া- 

ছিলেন। রায় বুলার গুরুর আদেশ 
পালন করিয়াছিলেন এবং নানকের 

নামেই তালবগ্ডীতে একটি বৃহৎ দীর্থিক৷ 

খনন করাইয়। দিয়াছিলেন। শিখেরা 
এই জলাশয়কে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান 

করেন। 

নানক তালবণ্ডী হইতে যাত্রা 

কণিয়] কিছুকাল বিপাশা নদীর তীরে 
আসিয়! গভীর ধ্যান ধারণায় নিরত 

থাকেন। নিকটস্থ ধ্লীবাসীরা দলে 

দলে আসিয়। তাহাকে দর্শন করিয়া 

যাইতে লাগিল। ক্রোড়িা নামে 

তাহার এক ভক্ত বিপাশা! নদীর তীরে 
এক নগর স্থাপন ও বান ভবনাদি 

নিশ্মা+ করিয়। দিলেন । নানক সেই 
নগরের নাম “কর্তারপুর” রাখিলেন 

জীবনী-কোব ১১৬২ 

এবং তদনস্তর নানকের পিতামাতা, 

্্ী-পুত্র ও আতীয় কুটুম্ধগণ এখানে 

আসিয়া বাদ করিতে লাগিলেন । 

ক্রোড়ির়। নানকের পরিবারের জন 

প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন। এই 
কর্তীরপুর এখন শিখদিগের প্রসিদ্ধ 

তীর্থগান। ““দাহাজাদ।” (নানকের 

₹শ) এখানে অগ্ঠাবধি অনেকে বাঁস 

করিতেছেন। শিখের। তাহাদিগকে 

অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। 

কর্তারপুরে আমিয়৷ নানকের পিতা 

কালুবেদী একবার তাহার পিত্ শ্রাদ্ধের 

আয়োজন করিলেন। নানক ইহ! 

দেখিক়! পিতাকে বলিল্নে, “বৃথা কেন 

এই সমন্ত কার্য করিতেছেন, উহাতে 

কি মৃত দেহের কে।ন উপকার হয়? 

আপনার পিতার উদ্ধার হইয়াছে, 

আপন আপনার মোহরূপ রজ্জু দিয়া 

কেন তাহাকে অনর্থক মায়ায় 

আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান। আকাশে 

উড্ভীন ঘুড়ী সকল যেমন আকাশে 
উড়িগ্কাও সুত্র দ্বারা বালকের হস্তে 
আবদ্ধ থাকে, ভ্রান্ত জীবের সেইরূপ 

আপনাদের মুক্তা পরলোকবাসী 
পিতৃপুরুষধিগকে আপনাদের মোহরূপ 

রজ্জ, দ্বারা আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা 
করে? । 

নানক পরিজননহ কিছুকাল কর্ত।র- 

পুরে বান করিয়। ধর্শ প্রচারার্থ সন্যালী 

বেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করেন। 



১১৬৩ 

তিনি পর্বত্র হিন্দু মুলমান নির্বি্ধশেষে 
নিরাকার পরমেশ্বরের নাম গরচার 

করিতেন। তিনি কোনও সময় হিন্দু 

সন্ন্যাসী(দিগের কোনও সময় মুসলমান 

ফকিরদিগের পোষাক পরিধান করি- 

তেন। আবার কোনও সময় উভয় 

জাতীর মন্ন্য।সীদিগের মিশ্রিত পরিচ্ছদ ও 

পরিধান করিতেন । অনেক মুসলম।ন 

তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই জানিতেন। 

হিন্দু মুসলমান সকলেরই ধরন্মভবে 

শেখিল্যত। প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়। 

তিনি অতিশয় বাখিত হইয়াছিলেন। 

তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পুনরার 

ধন্মভাব জাগ্রত করিরাছিলেন। 

ন।নক একবার মক্কায় গমন করিয়া- 

ছিলেন, তেই সময়ে এক দিব্স তিনি 

অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত হইয়৷ মক্কার মনস্জি- 

দের দিকে পা রাখি শয়ন করিয়া- 

ছিলেন। একজন মুসলমান ফকির 

নানকের এইরূপ আচরণ দেখিয়] 

তাহাকে সন্বোধন করিয়। বপিয়াছিলেন, 

“ওরে কাফের! তুই যে ঈশ্বরের গৃহের 

দিকে পা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছস্? 

তোর হৃদয়ে কি ধন্্রভীব নাই ?” ইহা 

অবণ করিয়। ন।নক ফকিরকে বলেন, 

“তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন স্থানে 

আমার প ছুথানি রাখির। দাও, যে 

স্থানে ঈশ্বর নাই” । তাহার এই বাকো 

ফকির নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়। 
নিরত্ত হইলেন। 

ভারত্তীয়-এঁতিহার্সিক নানক 

মক। হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 

ন।নক তালবগ্ীতে আসিয়া! উপস্থিত 

হন এবং একপাত্র তালাত্ীতে যাপন 
কারয়া পুনরায় পার্বত) প্রদেশে গমন 

করিলেন। নানক যখন জন্মগ্রহণ 

করেন তখন ধরাতলে প্রকৃত ধর্ম ও 
উক্তি একরূপ বিলুপ্ত হহয়াছিল। 

ধাহার। উচ্চ 5ম সাধক ছিলেন,তাহারাও 

কল্পিত ধর্ম ও শান্ত্রে।ল্লিখিত নিজ্জাব 
বিধি একলের অন্ুপরণ করিয়। বিপথ- 

গামী হইয়াছিলেন | নানক যখন ছিমা- 

চলে ভ্রমণ কগ্গিতেছিগেন, তখন তাহার 

সহিত এইরূপ অনেক যোগীমগ্ডলীর 

সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নানক তাহা" 

দের অনেককে ধর্ম বিচারে পরাস্ত 

করিয়াছিলেন। 

ন।নক হিমাচল ও নান। দেশ ভ্রমণ 

করিয়া অবশেষে কর্তারপুরে আধিয়। 
উপদ্থিত হন এবং গৃহে থাকিয়। ধর্ম 
প্রচার করিতে থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে 

আছে সন্ন।াপী ন। হইণে উচ্চতম ধর্মা- 

সাধন করা যায় না। কিন্তু নানক 

ংসারে থাকিয়া! পারিবারিক কর্তব্য 

পালন করিয়া! ভারতবর্ষে একটি অভি- 

নব ধন্ূপথ প্রবর্তিত করিলেন। কিছু- 

কাল কর্তারপুরে বাম ও ধর্ম গ্রচার, 

করিয়া, তিনি পুনরায় ভ্রমণে বাহির 

হয়া প্রথমে সিংহলে গমন করেন। 

সিংহপের রাজ] শিবনাভ এবং বু 

সিংহলবাদী তাহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া" 



নানক 

ছিলেন। অতঃপর তিনি আরও অন্যান্ত 
দেশ ভ্রমণ করিয়। বোগনদাদে গমন 

করেন । এখানে মর্দানার পরলোক 

প্রাপ্তি ঘটে। নানক মর্দনার পুত্র- 

গণকে তালবগ্ডী হইতে আনয়নপুর্ববক 

বোগাদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 

তৎপরে নানক কর্তারপুরে আমির! 

গৃহস্থের স্তায় পিত। মাত স্ত্রী-পুত্রদিগের 

সহিত দিন যাপন করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন কর্তা রপুরে অতিবাহিত করিয়া 

তিনি ভাই বালাকে সঙ্গে লইয়। 

পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। 

"সই সময় তিনি কুরুক্ষেত্র, মথুরা, 
বৃন্দাবন, গোকুল, কাণী, গয়!, জগন্নাথ 

গঙ্গ। প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়! 

ধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন । তখন 

অনেক পণ্ডিত তাহার ধন্দ্ধ বিতারে 
পরাজিত হইয়৷ তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। নানকের অযোধ্যা তীর্থে 

গমনকাঁলে পথে এক মুসলমান সাধুর 

সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে 

আলোচন! হইয়াছিল। মুসলদান সাধু 
নানকের ধর্মালাপে এবং মকল ধঙ্ছে 

গভীর জ্ঞান ও সমভাব দেখিয়। মুগ্ধ 

হইয়াছিলেন। নানক হিন্দু মুসলম।ন 
উভয় জাতীয় সাধুদিগের সহিতই সম- 
ভাবে মিশিতেন ও ধন্মালোচনা করি” 

তেন এবং উভয় সম্প্রদায়ে তীর্ঘস্থ।ন 
পর্যটন করিতেন তিনি বহু তীর্থস্থান 

' ভ্রমণ করিয়া! পুনরায় কর্তারপুরে গমণ 
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করেন। সেই সময় তিনি পিতৃমাদেশে 

সন্ন্যানীর বেশ পরিত্যগপুর্ববক গৃহস্থের 
ন্যায় সুন্দর বেশ পরিধান করিয়। 

সারে বাম করিতে লাগিলেন। 

তখন কর্তীরপুরে পুল, পাঠ, ধর্মচচ্চা, 

কীর্তন ও সাধুসঙ্গ অবিরাম চলিতে 
লাগিল এনং চারিদিক হইতে দলে 

দলে লোক আলিয়া ধম্মালোচলায় 

যোগদান করিতে লাগিল । 

নানক পুনরায় ভ্রমণে বাহির হই- 

লেন। এবার তিনি প্রথমে দিল্লীতে 

গমন করেন । বহরম খা! লোদী সেই 
সময়ে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন । সম্রাটের 

একজন ক্ষাত্রয় কর্মচারী নানকের হিন্দু 

ধন্মবিরুদ্ধ কার্য; সকল দেখিয়া ইহাকে 

হিংসা করিতে লাগিল এবং সমাটকে 

তাহার বিরুদ্ধে নানাভাবে উত্তেজিত 

করিল। তাহার পরামর্শে সম্রাট নানককে 

কারারুন্ধ করিক্দন। কিছুদিন পরে 

সম্রাট নানকের ধর্মভাব জ।ণিতে 

পারিয়া তাহাকে মুক্তি দেন। নানক 

পিলীতে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। 

এ সময়ে বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে বাঁবর 

দিল্লীর সম্রাট হন। তখন দিল্লীতে 

ভরানক বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল । বাবর 

অনেক লোককে কাঁরাগ'রে বন্দী 

করিয়া রাখেন। সেই সঙ্গে নানক ও 

ভাই বাল! পুনরায় ধন্দী হইয়াছিণেন। 

কিন্তু বাবর অল্পদিন পরেই নানকের 

প্রন্কত পরিচয় জানিতে পারিস! তাহাকে 
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মুক্ত করেন এবং হাহা'র প্রতি যথেষ্ট 

সম্মান গ্রদশন করেন। নানক বাবরকে 

একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তা করিতে উপ- 

দেশ গ্রদান করিয়া তথ! হইতে পিন্ধু- 
দেশে গমন করেন । সেইখানে তিনি 

বহু লোককে ধন্মোপদেশ দ্বারা সতপথে 

আনয়ন করিয়।ছিলেন। অনেক সাধু 

ভক্তের সঙ্গেও তাহার ধর্মালাপ হইয়া 

ছিল। মেখ ফরিদ নামে ষে প্রসিদ্ধ 

মুদলমান সাধুর বাণী গ্রন্থগাহেব মধ্যে 

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তিনিও সিন্ুদেশেরই 

অধিবাসী ছিলেন। নানক দিন্ধদেশ 

পধ্যটন শেষ করিয়া যখন পুনরায় 

কর্তীরপুরে বান করিতে থাকেন তখন 

লহিন]! নামে এক ব্যক্তি বিশেষভাবে 

শ।নকের প্রতি আকৃষ্ট হন। নানক 

এই লহিন।কেই শিখদিগের দ্বিতীয় গুরু 

পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং 

তাহার নাম অঙ্গদ রাখিয়াছিলেন। 

ন।নকের ভারতের সর্ধত্র ভ্রমণ করিবার 

সময় বহু রাঞ্জা, জমিদার ও ধনী ব্যব- 

সায়ী তাহার ভগবদ্তক্তিতে আক 

হইল! সংসার ধর্ পরিত্যাগপৃর্ববক 

বৈরাগ্য অবলম্ধন করিয়াছিলেন এবং 

অনেক ভগ প্রতারকের মধ্যে ধন্মভাব 

জাগ্রত হইয়াছিল। 

৯৪৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৫৩৯ 

শঃ) একাত্তর বখসর বয়সে গুরু 

ন।নক কর্তারপুরে যোগাবলঘ্বনে মানব- 

লীলা সম্বরণ করেন। তাহার মৃত্যুর 

ভারতীয়-এতিহাসিক নানক 

পর শবদেহ লইয়া হিন্দু মুসলমান শিশ্ের 
মধ্যে বিরোধেরক্টি হয়। হিন্দুরা হিন্দু- 

রঃতি অনুসারে তাহার দেহ দাহ 

করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু মুনলমানগণ 

তাহাদের রীতি অনুসারে তাহার দেহ 

সমাহিত করিতে উদ্ধত হন। এই 

কারণে উভয় সম্প্রদাদের লোক অস্ত 

ধারণে পধ্যন্ত প্রস্তুত হইযম়়াছিল। 

এইরূপ কথিত হয় যে, মেই লময় 

একজন গোক মুতদেহের আবরণ 

উন্মোচন করিয়া দেখিল যে, মৃতদেহ 

এখান হইতে অন্তর্থত হইয়াছে । তখন 

মৃতদেহের আবরণ দ্বিথপ্ডিত করিয়া 

উড়ে গ্রহণ করিল। হিন্দুগণ তাহা- 

দের অংশ দাহ ও মুললমানগণ তাহা- 

দের অংশ সমাহিত করিলেন। গুরু 

নানক শিখদিগকে যে মকল উপদেশ 

দিয়ছিলেন,শিষ্ের]! তাহ! সংগ্রহ কিয় 

“আদি গ্রন্থ নামে এক পুস্তক সংকলন 

করেন। শিখেরা এই গ্রস্থকে অতিশয় 

ভক্তি করেন। আদিগ্রন্থ নানকের রচিত 

বহু প্রকার রাগ-রাগীণী সম্বপিত গান, 

জপজী, আশাকিবার, কীর্তি সোহিল।, 

প্রাণ সাংলি, ভোগকী বাণী প্রভৃতি 

কয়েকটি ভাগে বিভক্ত । তন্মধো «প্রাণ 

সাংপি” গ্রন্থে বহু বিষয়ের বিধি ও. 
নিষেধ আছে অর্থাৎ ইহ! ব্যবস্থা শাস্ত্র 

এবং ভোগকী বাণীতে ভগবানের 

স্তোত্র ও কতকগুণি উপদেশ 

ক্বাছে। 
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নান। গণেশ পন্ছথ--এক্জন মহারাট্রা 
সেনাপতি । উদয়পুরের (মিবার) রাণ। 

হ!মিরের অকাল মৃত্যুর পরেই, তদীয় 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীম সিংহ ১৭৭৮ খ্রীঃ 

বে মিবারের নিংহাঁসনে সমারূঢ 

হইলেন । এই সময়ে মাধালী সিদ্িয়ার 

গ্রতিনিধি অধ্থজী উদয়পুরে অবস্থান 

করিতেছিলেন। জণিম দিংহ রাণ। 

ভীম দিংহের মন্ত্রী ছিলেন। কাহার 

বুদ্ধি কৌশলে মহারাট্রারা মিবারের 

তেমন ক্ষতি করিতে পাঠ্তেছিল ন।। 

অন্বজী কৌশলে জণিমধিংহকে বিতাড়িত 

করিলেন। তৎপরে হ্বীয় সহকারী 

নানা গণেশ পন্থকে উদন্ধপুষে প্রধান 

সেনাপতির পদে প্রত্তিষ্ঠিত করিয়। 

বিদায় গ্রহণ করিলেন। নানা গণেশ 

অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন বলিয়। 

শীঘ্রই পদচাত হইলেন। অল্প পরেই 
তিনি আবার স্ব পদে নিযুক্ত হইলেন। 

এই মমন্ধে মাধাজী পিদ্ধিয্া পরলোক 

গমন করিলেন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র 

দৌপগত রাও সিদ্ধিয়া বলপুর্বক সিংহা- 

সন অধিকার করিলেন। অম্বজী রাণীর 

পক্গ' অবলম্বন করিয়। স্বর স্বার্থ সাধনে 

ব্স্ত হইলেন। কিন্তু অন্ত তম পেনাপণি 

লাকুবাঃ অন্বজীর বিরোধী ছিলেন। 
এই বিবাদ মিবারেও উপনীত হইল। 

লাকুবার পক্ষীয় কতকগুলি সৈন্ত নান! 

গণেশ পন্থকে আক্রমণ করিয়। পরাস্ত 

করিল। কিছুকাল উভয় পক্ষে জয় 

পরাজয় চলিগ। পরে অন্বজীর পতনের 

সঙ্গে সঙ্গে গণেশ গন্থের পতন হইয়া- 

ছিল। মহার।ট্রাদের কলছের ফলে, 

রাণার দলবল গ্রাধান্ত লাভ করিয়া, 

নান! গণেশ পন্থ ও ঠাহাঁর অনুচরগণকে 

বন্দী করিলেন! অচিরেই তাহারা 

আপন কুকর্ধের সমুচিত প্রতিফল 
পাইলেন। 

নান1 ফড়নবীস_-প্রদিদ্ধ মহারাী 
রাজনীতিক । ১৭৪১ খ্রীঃ অবে তাহার 

জন্ম হয়। তাহার প্রকৃত নাম বালাজী 

জনার্দন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্গণ 

ছিলেন! পাণিপথ যুদ্ধের পর হইতে 

(১৭৬১ হ্বীঃ) তিনি নিজের অপাধারণ 

তীক্ষবুদ্ধি, কূটনীতি ও অধ্যবসায়ের 
বলে, পরবর্তী পেশোয়াদের একজন 
প্রধান কর্মচারী হইয়াছিলেন। বস্ততঃ 

নান। ফড়নবীমের হায় রাজনীতিজ্ঞ 

অথচ নিশ্বার্থপরায়ণ সচিব এ সময়ে 

পেশোয়াদের অধিক ছিল না! পেশোয়া 

মাধে রাও হইতে বাশীরাও পর্য্যন্ত 

(১৭৬১--১৮৫২ত্রী?) কয়েকজন মারাঠা 

ভূপতির রাজত্বকালে নান। ফড়নবীগ 
অশেষ ক্ষমতাঁশাপী ছিলেন। তাহ।র 

কূটনীতি ওরাজনাতি কৌশলে ইংরেজ- 

দেরও অনেক সময়ে বাতিব্যন্ত হইয়। 

উঠিতে ভইয়াছিল। 

পেশোয়। মাধো রাও (প্রথম) 

দিংহাসনে আরোহণ করিলে, তাহার 

পিতৃব্য রঘুনাথ রাও অভিভাবক মনো" 
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হন। রঘুমাথ বালাজী জন/দনকে 
উচ্চ রাজ কার্ধেয শিযুক্ত করেন। 

প্রথম মাধে। রাওএর মৃত্যুর পর,তাহার 

ভাতা নারায়ণ রাও পেশোর়। হন। 

কিন্তু রধুনাথ ভ্রাতুদ্পুত্রকে হতা। করিয়! 

স্বয়ং রাজপদ অধিকার করেন। ইহাতে 

ন।ন। ফঙ্নবীস অঠিশয় কুদ্ধ হন । 

ইহার কিছুকাল পরে নারায়ণ রাওএর 

বিধন! মহিষ এক পুত্র সন্তান প্রসব 
করেন। তিনি মাধব রাও নারায়ণ 

নামে প্রশিদ্ধ হন। মাধব রাওএর 

নাবালক অবস্থায় তাহার মাতা (নারায়ণ 
রাঁওএর বিধব! পরী) গঙ্গাবাই নান! 
ফড়লবীম ও সখারাম রাপু নামে আর 

একজন সচিব মিণিত হইরা শাপনপরি- 
ষদ গঠন করেন, এই সময়েই নানার 

ক্ষম ত1 খুব বৃদ্ধি পায় এবং রাজকাধ্যে 

সখারাম ও নানার মধ্যে বিবাদ উপ 

স্থিত হয়। এই সমদ্জে ইংরেজ দিগের 

মহত পেশোয়ার এক মন্ধি হয় 

(১৭৭৬গ্রীঃ), সেই দগ্ধির সকল সর্ভ, নান! 

শেষ পর্যন্ত মানিতে প্রস্তত হইলেন না। 

ইংরেজ মনেহ কগিলেন নানা গোপনে 

ফরামীদের মহিত যোগ দিবার চেষ্টা 

করিতেছেন। এদিকে সখারাম ও 

রঘুনাথরাও এর পক্ষ লইয়। ইংরেজদের 
সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন। এই সকল 
গোলমালের ফলে প্রথম মারাঠা যুদ্ধ 

ঘটিত হয় (১৭৭৯-৮২ হ্রীঃ)। সঞ্দি 
স্থাপিত হইলে মাধোরাঁও পেশোদা 

ভারতীয়-এঁতিহ্থানিক 

টাকার অধিকারী হন। 

নানা সাহেব 

বলিয়া শ্বীক্ৃত হইলেন এবং নান। 

তাহার মন্ত্রী হইলেন। তদবধি তিনি 

বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্ধ্য পরি- 

চালনা করিয়৷ ১৮০০খ্; পরলোক গমন 

করেন। (এতৎ সম্বন্ধীয় অন্য।ন্য বিব- 

রণের জন্য রঘুনাথ রাও, মাধব রাও 

নারার়ণ ও বাজীরাও লামে ভ্রষ্টবা )। 

নানাসান্েব- ১৮৫৭ থ্রী: অবে 

'ঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের প্রসিদ্ধ 

নেতা। তাহার সম্পূর্ণ নাম ধুদ্ধুপদ্থ 
নানানাঠেব | তিনি শেষ মারাঠা নর- 

পতি পেশোয়। বাজীরা ওএর দত্তক পুত্র 

ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অন্দে বাজীরাও 

যুদ্ধে পরাজিত হন এবং বার্ষিক আট 

লক্ষ টাক] বৃত্তিভোগী হইয়1 কানপুরের 
নিকটবর্তী বিঠুর নামক স্থানে বান 
করিতে থাকেন। মৃত্যুর কিছুকাল 

পূর্বে বাজীরাও ন।নানাহেবকে দত্তক 

গ্রহণ করেন এবং তাহাকে পেশোয়া। 

উপাধি ও বার্ষিক বৃত্তির বিধি সঙ্গত 

উত্তরাধকারী বলিয়। শ্বীকাঁর করিতে 

ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ করেন। 

কিন্তু তাহার সে অনুরোধ রক্ষিত হইল 

না। ইংরেজ সরকার বলিলেন যে 

বাজীরাওয়ের শ্ৃত্যুর পর তাহার! তাহার 
পরিবারনর্থের ভরণপোষধণের ব্যবস্থা! 

করিতে পারেন । 

১৮৫১ শ্রীঃ অবে' বাজীরাওএর মৃত্যু 
হইলে নান!সাথেব প্রায় ত্রিশ লক্ষ 

বাজীরাওএর 



নানা'নাহে 

বহুসংখ্যক পরিবার ও দাসদাসী ছিল। 

জোট পুত্ররূপে, নাদাসাহেবকেই তাহা" 
দের সকলৈর তরণপোবণের ব্যয় বহন, 
করিতে হইত | ' এই জন্ত তিনি বাজী- 
রাওএর বৃত্তি গাইবার অধিকারী বলিয়! 

দাবী করেন। রামচন্দ্র পন্থ নামক এক- 

জন বিশ্বস্ত “কর্মচারী এই বিষম লইয়। 

ইংরেজ সরকারের সহিত কথাবার্ত। 

চালাইতে থাকেন। বিঠুরের ইংরেজ 

কমিশনার, নানানাহেবের . আবেদন 

সমর্থন করেন। কিন্তু উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ এ 
আবেদন সমর্থন করিলেন ন। | বড়লাট 

লর্ড ডালহোৌসী বলিলেন যে, বাজীরাঁও 

চল্লিশ বংসরেরও অধিকাল বৃত্তি ভোগ 

করিয়। গিয়াছেন এবং তাহার বিস্তৃত 

জাইগীর হইতেও প্রচুর আয় ছিল। 
সুতরাং তিশি মৃত্যুকালে যে বিপুল 

সম্পাত্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাহার 

পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্ত যথেষ্ট। 

এইভাবে নানাসাহেব, বাজীরাওকে 

প্রদত্ত বৃত্তি লাভে, বঞ্চিত হইলেন, কিন্তু 
বিঠুরের বিস্তৃত ভূমন্পত্তি তাহার 

অধিকারে রহিল। কিন্ত জাইগীর প্রদান 

' করিবার সময়ে যে সকল ব্যবস্থা হইয়।- 
ছিলঃ তাহাদের কিছু পরিবর্তন করিয়৷ 

জাইগীরের অধিবানীদিগকে ইংরেজদের 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী শামনের অধীন 

কনা হুইল। 

ভারত সরকারের মীমাংস! তাহার 
আশ।-বিরুদ্ধ হইলেও নানাপহেব একে- 

জীবনী-কোষ ১১৬৮ 

বারে সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন 
না। উপধুক্ত কর্মচারী মারফৎ তিনি 
ইংলণ্ডে বোর্ড অব-ডিরেক্টরের (808:0 

08 101790015 ) নিকট আর এক 

আবেদন প্রেরণ করিধেন। এ অ'বেদনে 

বন্ছু পূর্ব সংঘটিত এঁতিহাসিক তথ্যের 

অবতারণা করিয়। তিনি যথেষ্ট যুক্তি 

ও নারগ্রাহিতার পরিচয় প্রদ।ন করেন। 

কিন্তু ইহাঁতেও কোন ফল দর্শিল ন| | 

ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ তাহার আবেদন 
অগ্রাহ করিলেন। তৃথন অনন্টে!পায় 

হইয়। নাঁনাদাহেব ভবিষ্যতের আশায় 

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 

সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিব'র অব্যবহিত 

পূর্বে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানাস্থানে 

ভয়ঙ্কর উত্তেজনার হ্ষ্টি হয়। বিশেষতঃ 

অযোধ্যাতে অসন্তোষ ও উত্তেজন। আতি- 

শয় অধিক ভইকহিল। নানাসাহের 

প্রথমে এ মকল উত্ভেজনা ও অসন্তোষ 

হইতে দূরে ছিলেন । তিনি পরোক্ষ- 

ভাবেও ইংরেজ বিরুদ্ধ কাধ্যের সহিত 

সংশ্লিষ্ট ছিলেন ন।। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্ের 

প্রথমভাগে তিনি দেশ ভ্রমণে বহির্গত 

হইয়। দিল্লী, আগ্রা! প্রভৃতি স্থান পরি- 

দর্শন পূর্বক লক্ষৌ গমন করেন। তথায় 

মার হেনরী লরেন্স (817 11070 
1/%79090 ) অযোধ্যার কমিশনার 

ছিলেন । তিনি নানাসাহেবকে যথে- 

চিত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন । 

লানাসাহেব ইংলগষ্িত কর্তৃপক্ষের 



১১৬৯ 

নিকট .নিজের দাবী জানাইবার জন্য 

ছইজন. কর্মচারী প্রেরণ-করেন | তীহা- 
দের মধ্যে আজিম উল্লা খা একজন 
ছিলেন। তিনি ইংলগডে ব্যর্থকাম হইয়! 
ইপ্জোরোপের নাদাস্থানে পরিভ্রমগ 

করেন।. মুপ্রসিদ্ধ ক্রীমিয়ার যুদ্ধের 
সময়ে তুকীতে উপস্থিত ছিলেন । ইয়ো- 
রোপে ফরামী রুশীর। প্রহতি অন্থান্ত 

সমর কুশল জাতীর পরিচয় পাইয়। 

তিনি আশা করিতে লা।গলেন যে, 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার 

প্রভুর প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, 
তাহার প্রতিশোধ লইবেন । ভারতে 

প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুকাল মধোই 
নানাস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। 

আ্িম উল্লা সেই সুযোগ লইর। নান।- 

সাহেবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মন্ত্র ধারণ 

করিতে উৎ্দাহ দিতে লাগিলেন। 

আজিম উল্লার উত্সাহ বাক্য সমর্থন 

করিবার লোঁকের অভাব ছিল ন1। 

এইভাবে ধীরে ধীরে ননাগাহেবের 

মনে দুশ্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়! উঠিল । 

নানাদাহেবের প্রতি ইংরেজদের 

মন্দেহের কোনও কারণ উপাস্থত হয় 

নাই। বরং তাহারা নানাসাঁহেবের 

উপর বিশেষ বিশ্বাপ স্থাপন করিয়া- 

ছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে 
তাঁহার। নানাপাহেবের আশ্রয়ে থাকি! 

নিপাহীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 

করিতে পারিবেন। তাহার উপর 

১৪৭---১৪৮ 

ভারতীয়-এতিহাসিক নান! সা 

কোনও কোনও ইংরেন উচ্চপদস্থ কর্ম- 

চারীর এইবপ বিশ্ব(দ ছিল যে, তাহার! 
'কানপুরের ধনাগারে সঞ্চিত সমুদয় অর্থ 
রক্ষা করিবার ভারও তাহাকে দিতে 
সমুতসৃক ছিলেন। গ্রথম।বস্থায় অব্ঠ 

নানাদ'হেবের মনে দিপাহীদিগের মহিত 

যোগ দিবার কোনও ইচ্ছ। ছিপ না। 

বরঞ্চ তিনি কানপুরের * ভারগ্রাণ্ড 
ইংরেজ সেনাপতির অন্বরোধে তত্রন্থ 

ইংরেজ মহিলা ও বালকবাপিকা্দিগকে 

বিঠুরে পাঠাইয়! দিতে অনুরোধ করেন 
এবং কালেক্টার সাহেবের অনুরোধে 

কানপুরে অবস্থিত ইংরেজদের নাহাযের 

জন্য, নিজ 'লনুচরগণসহ অন্ত্রশস্ত্দি লইয়! 

কানপুরে উপস্থিত হইর!, মে মাপে 
কানপুরের ধনাগার রক্ষার ভার গ্রহণ 

করিলেন। এই সময়ে লক্ষৌ হইতে 

অতিরিক্ত কামান ও যেন কানপুর 

রক্ষার জন্ত আনীত হইল এবং ইংরেজ 

নরনারীর। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে 

থ।কিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। 

এই ঘকল ঘটনাএ কিন্ত ফণ বিপরীত 

হইল। কানপুরে অবস্থিত দিপাহীগণ 
মনে করিল যে,ইংরেজের। হাহাদিগকে 

সন্দেহ করিতেছেন এবং তাহাদিগকে 

জব্দ করিবার জন্ত নানারূপ কৌশল ও 
ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ধারণার 

ফলে অতি ক্রুত নানাস্থানে অমূলক 
জনবব প্রচারিত হইতে লাগিল এবং 

সিপাহীরা অত্রান্ত উত্তেজিত হইা 



নান। সাহেব 

উঠিল। ইয়ৌরোপীয়গণ, অবত্তন্ত।বী 
রিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যতই 
জায়োজন করিতে লাগিলেন, নিপাহীরা 

ততই সন্দিপ্ধ হইতে লাগিল । পৌঁহা্দ 
ও বিশ্বস্ততার স্থলে বিষম শক্রত! ও 

ঘোরতর অবিশ্বাসের আবির্ভাব চুইল। 

ইংরেজ ধিপাহীকে ক 
মনে করিতে লাগিলেন) দিপাহীরাও 

“ইংরেকের প্রতি কাজে আশঙ্ক। ও শক্র- 
তার চিহ্ন দেখিতে লাগিল । 

- এই সময়ে কাঁনপুর হইতে কিছু 

ইংরেজ সৈম্ত অন্থত্র প্রেরিত হওয়ায় 

সিপাহীরা আরও উৎসাঁইত হইয়া 
উঠিল এবং জুন মাসের প্রথমভাগেই 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। 
কানপুরের বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে 
বিরোধী লোকের অভাব ছিল না। 

তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এবং পূর্বোক্ত 

আজিম উল্লাও ন।নামাহেবকে নিজেদের 

পক্ষে আনিবার জন্ত বিশেষ চেষ্ট! 

করিতে লাগিলেন। ক্রমে নানা- 

সাহেবেরগ মতিভ্রংশ হইল এবং তিনি 

বিদ্রোহোন্ুখ সিপাহীদের স্তোক বাক্যে 

মুগ্ধ হইয়া, বিশ্বাদঘাতকতাপুর্ববক 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে অন্রধারণ করিতে 

সম্মত হইলেন । 

নানাপাহছেবের সাহায্য লাভের 

সম্ভাবনা সিপাহীর1 অধিকতর উৎ- 
সাহান্বিত হইপ্া উঠে এবং জুন মাসের 
গ্রথম সপ্তাহেই কানপুরের সিপাহীর! 

জীবনী-কোষ 

মধ্যাদ! লাভ করিবেন মাত্র। 

১১৭০ 

প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণ| করে । কান- 

পুরের নিকটবর্তী নবাবগঞ্জ নামক স্থানে 

অন্ত্রগর, ধনাগাঁর ও বন্দীশালা1 অব- 

স্থিত ছিল। নানানাহেবের অনুচরেরা 

এ সকল রক্ষা করিতেছিল। কিন্ত 

বিদ্রোহী দিপাহীর! তথায় উপস্থিত 
হইবামাত্র, তাহার! সিপাহীদের সহিত 

যোগ দ্িল। সামান্ত যে কয়েকজন 

মাত্র বিদ্রোহীদের মহিত যোগ দিতে 

অদম্মত হইয়! ধনাগারাদি রক্ষার জন্ 

দণ্ডায়মান হইল, তাহার! অচিরেই পরা- 

ভূত ও নিহত হইল । সিপাহীর। অস্ত্- 

শন্ত্র ও ধনরাশি হস্তগত করিয়। দিল্লী 
অভিমুখে ধাত্র! করে। তাহারা নানা- 

সাহেবকে বিদ্রোহী দলভুক্ত হুইত্তে 
অনুরোধ করায়, তিনি মহজেই তাহাতে 

সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহার দুষ্ট 
মন্ত্রণাদাত। আজিম উল্লা ত।হাকে অন্ত- 

রূপ পরামশ দিলেন। তিনি নানা- 

সাহেবকে বুঝাইলেন যে, দিল্লীতে গমন 
করিলে নানানাহেব মুঘল বাদশানের 

অধীন একজন সাধারণ ওমরাও এর 

কিন 

কানপুরে থাঁকিয়।, ইংরেজদিগকে বিদু- 
গিত করিতে পারিলে, তিনি বিস্তীর্ণ 

ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়। ম্বাধীন নৃপতির 
অধিকার অর্জন করিতে সমথ হইবেন। 
আজম উল্লার এইরূপ প্ররোচনায়, দান- 

সাহেব দিল্লী যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ 

করিয়| কানপুরের নিকটবর্তী স্থানেই 



১১৭১ 

নিজ আধিপতা সুদৃঢ় করিবার চেষ্ট! 

করিতে লাগিলেন । সিপাহীর৷ তাহাকে 

রাঙ্গ। বলিয়! ঘোষণ! করিল। 

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নানা- 

সাহেবের নির্দেশে, সিপাহীরা অপেক্ষা 

কৃত নিরাপদ স্থানে যে সকল ইংরেজ 
নরনারী অবস্থান করিতেছিলেন 

তাহাদিগকে আক্রমণ করিণ। 

ইংরাল্র! যথ।পাধ্য আত্মরক্গ! করিতে 

লাগিলেন। কিন্তু অবরুদ্ধ স্থানে 

থাকিয়! নিরন্তর বহিঃশন্রর আক্রমণ 

হইতে আত্মরক্ষা! করা যে, কিরূপ ক্ট- 
দারক তাহ! সহলেই অনুমেয় | দীর্ঘ- 
কাল ধরিয়! এইরূপ আক্রমণ ও প্রতি- 
রোধ চলিল। ক্রমে শক্রর অস্ত্াঘাতে 

তাহাদের জন সংখ্যা বিশ্ষক্পে 

কমিতে লাগিল, খাঁদা ও পানীয়ের 

অতিশয় অভাব ঘটিতে লাগিল। 

আত্মরক্ষার উপকরণ হু।স পাইতে 

লাগিল। মহিল। ও বালকবাপিকাদের 

কষ্টের অবধি রহিল না। নানা- 

পে দুঃখ যন্ত্রণ। বৃদ্ধি পাইতে 
ল!গিল তথাপি তাহারা অশীম ধৈর্য্য 

৪ বীরত্ব সহকারে, সংখাতীত আত- 

তায়ীর নিরন্তর আক্রমণ হইতে প্রাণ 

পণে আত্মরক্ষ/! করিতে লাগিলেন। 

লক্ষৌ, দিলী, এলাহাবাঁদ, গ্রভৃতি স্থান 
হইতে সাহায্য পাইবার সমুদয় আশ! 

বিনষ্ট হইল। তাহার! ছর্দশার চরম 

সীমায় উপনীত হইলেন। 

ভারতীয়-এতিহাসিক নান! সাহ্ছেব 

এই সময়ে, ২৫শে জুন তারিখে 
নানাসাহেবের পক্ষ হইতে প্রস্তাব 

আগিল যে, ইংরাঁজের! যদি নিরাপদে 
এলাহাবাদ যাইতে ইচ্ছক হন, তবে 
নানাসাহেব তাহাদিগকে সেই সুযোগ 
দিতে প্রস্তুত আছেন।  অনন্টোপার 
হইয়া তাহারা সেই প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। অতঃপর ২৭শে জুন গ্রত্যুষে 
পূর্ব ব্যবস্থামত তাগার। সকলে এলাহা- 
বাদে গমন করিবার জন্ত নদী তীরে 

সমবেত হইলেন । এ্রঁনমঞজে তাতিয়া 

তোপী, আঞ্গিম উল্ল। প্রভৃতি নানা- 

সাহেবের কতিপয় পরামর্শদাতা, সৈশ্ত 

সামন্ত লইয়। নদীতটে উপনীত ছিলেন। 

ইংরেজেরা তাহাদের কোনওরপ সন্দেহ 
করেন নাই। কিন্তু তাহারা সকলে 

নৌকারোহণ করিবামাত্র, পুর্ব ষড়ধর্ 
অনুযায়ী লৌকাসমূহের উপর গোলা- 

বর্ণ আরন্ত হইল । এই অপ্রত্যাশত 

নুখংস. কারের ফল মহজেই অনুমেয় । 

ইংরেজদের অধিকাংশই এ গোলা বর্ষণে 

হতাহত হইলেন। কেহ ঝ৷ অন্্াধাতে 

কেহ ব| নদীঞ্জলে নিমগ্র হইয়। জীবন- 

লীল! সাঙ্গ করিলেন। নানাসাহেৰ 

খুব সম্তব এই নিষ্ঠঠর কাধ্যের জট 
প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন ন্য। তাহার 

নিকট সংবাদ পৌছিলেই তিনি উহ! 

বন্ধ করিয়া দেন। অতঃপর হহাবশিই 

একশত পচিশক্জনকে বন্দী করিয়! পুন- 

রার কানপুরে আনা হইল। 



আনা সাহেব 

ষাত্রীবাধী নৌকাগুণির মধ্যে এক- 

খানি নৌক1 গোলাবর্ষণে নষ্ট হয়. নাই। 
সেই নোঁকাখানিতে ক্যাপ্টেন টমসন 
প্রমুখ কয়েকজন সেনানী ছিলেন। 

তাহার! প্রাগ রক্ষার জন্ত কোনও 

উপায়ে আতের অনুকূলে নৌকা 
ভাঁগাইয়। দিয়া পলায়ন করিতে লাগি- 

লেন। উত্তেজিত দিপাহীরা অবশ্ 
তাহাদিগের পশ্চাদন্ছদরণ করিতে নিরস্ত 

হয় লাই | কিন্তু নান! ভাগ্য বিপর্যয়ের 

মধ্যেও তাহারা অঠি কণ্ঠে অযোধ্যার 

অন্তঃপাতী মোরারমৌ ন'ম্ক স্থানের 

স্রান্ত ভূম্বামী রাজ! দিগ্িয় সিংহের 
আশ্রয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। 

দিগ্িঙ্জয় সিংহ তাঁহ।দিগকে সাদরে 
আশ্রয় দিয়! কিছুকাল পরে যথাবোগ্য 

ব্যবস্থা সহকারে লক্ষৌতে মেনাগতি 

হাবলকের নিকট প্রেরণ করিলেন। 

যে মকল হতভাগ্য ইংরেজ কান- 

পুরে পুনরায় দন্দী হইয়াছিলেন, তাহা- 
দের মধ্যে অনেকে অল্পকাল মধ্যেই 

উন্মন্ত মিপাহীদের হস্তে নিহত হইলেন। 

অবশিষ্টগণকে বন্দী করিয়! রাখা হইল। 
এই সময়ে ফতেগড় নামক স্থান হইতে 

অনেক ইংঞ্জেজ নিরাপদে থাকিবাঁর ৪ 

সাছাধ্য পাইবার ভ্রান্ত আশা, কানপুরে 

আগমন করেন। কানপুরের আবস্থ। 

তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বল! 
বাহুল্য কানপুরে উপনীত হইপামাত্র 
তাহারাও বন্দী হইলেন। 

ভীবনী'কোৰ ৯১৭২ 

১ল! জুলাই তারিখে লানাপ্াহ্ছেব 

বিঠরে যথাযোগা উৎসর সহকারে 
আপনাকে পেশোয়। বলিয়া ঘোষণ। 

করিলেন। এই সময়ে আজম উল্লাই 

তাহার পপ্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। 

নানামাহেব নিজেকে পেশোকা বলিয়। 

প্রচার করিলেও, স্বাধীনভাবে কাজ 

করিনার ক্ষমতা লাভ করিছ্েন না। 

বিশেষত সেই সময়ে কানশুব ও ৩ৎ- 

পাশ্ববর্তী স্থানমমূহে মুসলমানদিগের 
বিশেষ প্রাধান্য 'ছিল। তাহাদের 

মত বিরুদ্ধ কোনও কাগজ কর! নানা- 

গাছেবের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল। 

তাহার সহযোগীগণ, তাহাকে পেশো- 

যার পদ প্রদানপূর্র্বক নিজেদের ইচ্ছান্- 
যাঁযী কল কান করিতে লাগিল । 

নানাসাহেব ইচ্ছ। করিলেও তাহাদের 

কোনও কাজে বাপ। দিতে পারিতেন 

না| 

কনিপুরের পতন সংবাদ যখন যথা- 

সময়েই অন্ধত্রস্থিত ইংরেজদের গোচখী- 

ভূত হইল, তীগরা তখন প্রতিণে।প 
লইতে কৃতনংকল্প হইলেন। তুদ্দেগ্যে 

লক্ষৌ হইতে সেনাপতি হ্যাবেলক 

( [12৮0100]:) জুলাই মাসের প্রথম- 

ভাগেই কানপুর যাত্রা করেন। পথিমধ্যে 

রেওড নামক অপর একজন সেনাপতিও 

সৈনুদলসহ তাহার সহিত মিশিত হন। 

নানামাহেবও চর"মুখে এই সংপাদ 

পাইয়। যুদ্ধের অন্ত প্রস্তত হইলেন। 



১১৭৩ 

জেযালা প্রসাদ ও টীকা(সংহ নামক 

অনুচরদ্বর কানপুর হইতে যাত্রা! করিয়া 

ফতেপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ 

করেন। ওঁ গ্বানেই প্রথম ইংরেজদের 

সহিত বিদ্রোহীদের এক সংঘর্ষ উপ- 

স্থিত হয় এবং বিদ্রোহীরা পরাজিত 

হইয়া অনেক অস্ত্শন্ত্র পরিত্যাগপূর্ববক 
পলায়ন করে। অতঃপর কানপুর 

হইতে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে আও 
নামক স্থানে পুনরায় এক সংঘর্ষ উপ- 

স্থিত হয় এবং সেইবাঁরেও পুর্বব অব- 
স্থার পুনরাবৃত্তি হয়| 

এই পরাজয়-সংবাধ বিঠুরে পেছিলে 
সানুচর নানানাকেব বিশেষ ভীত হইরা 

কর্তব্য নির্ণয়ে অবহিত হইলেন । অনেক 

বাক বি৪ণার পর স্থির হইল যে, নানা- 
স।হেব স্বরং সমুদয় সৈম্ত লইগনা অভু;- 
দগমনপুব্বক ইংরেঞজজকে আক্রমণ কর্রি- 

বেন। কিন্তু তৎপুর্বে কানপুরে বন্দী 
ইংরেজ নরনারী সম্বন্ধে কর্তব্য ও স্থির 

ইইয়। গেণ। নানাসাঁহেবের প্রধান 

পর্লামর্শদাত1 আ(জিম উল্ল। তাহাদিগকে 

হত্য1 করাই স্থির করিলেন | নানা- 
সহেব ও তাহার পরিবারম্থ মহিল।গণ 

এবং সদাশর বন্ধুরা এই নৃশংস কার্ধ্য 

অন্থুমোদন ন। করিলে৪ও তাহার। 

বাধা দিতে পারিলেন না। ১৫ই জুলাই 

অপরাহ্নে অঠি নিষ্ঠুরভাবে তর সকল 
শিরপরাধ নারী ও শিশুদিগের হত 

কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের 

ভারভীয়-এরতিহাজিক মানা সাঁছেব 

মৃত ও অর্ধ মৃতদেহ সমূহ এক কুপে 

নিক্ষিত হইল। 
পিন নানানহেব নিজ ৈন্ত সহ 

আগমনোন্ুখ ইংরেজ চ্ন্তৈকে আক্রমণ 

করিবার জন্ত যাত্র। করিলেন। কান- 

পুরের অনধিদুরে মেনাপতি হা(বেলকের 

সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি 

পরাজিত হইয়া ঝিঠুরে ফিরিয়া আপি- 
লেন। পরদিন হাবেলক সাহেব সসৈন্ঠে 

ক[নপুরে উপস্থিত হইয়! পুনরায় ইংরেজ 

গ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিলেন কিন্ত 
তিনি যে সকণ হতভাগা ইংরেজদের 

বন্দীর জন্ত এন কষ্ট স্বীকার করিলেন, 

তাহারা মকলেই ততপুর্বে শত্রুর অন্তরা 

ঘ।তে ইহপো।ক্ ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
নানাসাহেব পরাজিত হইয়া বিঠুরে 
উপস্থিত হইলে তাহার কুমন্ত্রণাদত। 

সকলে অবস্থ]! সঙ্গীন বুঝিন। তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া প্নায়ন করিলেন। 

নানানাহেণও আর বিঠুরে থাকিতে 
সাহদ করিশেন না। তিনিও আত্ম- 

রক্ষার জন্ত পারবধারবর্গ সহিত গগ। 

পার হইয়া পনায়ন করিলেন। ইহার 

পর আরনানাসাহেবের কোনও বিখ্বাগ- 

যোগ্য সন্ধান পাওয়া যার ন।ই। বিদ্রে! 
ছের অবসানে নান।সাহেব দন্দেছে, ক্রমে 

বু লোক ধৃত হইয়! গ্রাণদও লাঁত 
করে। তাহাদের মধো একক্নও 
প্রক্কত নানাসাছেব কিনা তদ্বিষগে 

ইতিহাসকারগণের মনে ঘোরতর 



নাপুজী 

. ধন্দেহ রহিয়াছে। নানাসাহেব পলায়- 

নের পর তাহার ঝিঠিরের প্রানাদ ও 
অন্তান্ত সম্পত্তি ইংরেজ নৈগ্ভ কর্তৃক 

লুষ্ঠিত হয় 

নানী বাঈ--তিনি ভক্ত দ।দুর জোষ্া 
কন্তা। পিতারইগ্ভাপ তিনি অতিশঃ 

ভাক্তমতী ছিলেন। সারাজীবন সাধন 

মার্গে অবস্থান করিয়াই জীবন কাটা- 
ইয়াছিলেন। বিরাহ কখনও করেন 
নাই। 

নান্যাদদেব_ তিনি মিথিলার কর্ণাটক 

রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও বঙ্গের সেন- 

ংশীয় নরপতি বিজয় সেনের সম- 

সামফ়িক। বাপিনে গ্রাচ্যবিদ্যান শীল 

সমিভির গ্রন্থাগাকে ১০৯৫ খ্রীঃ অব্ধে 

শান্তদেবের সময়ে পিখিত একখানি 

গ্রন্থ রক্ষিত আছে। নান্ুদেব্র পুত্র 

গঙ্গাপিংহ দেব এবং পৌত্র নরপিংহ 
দেব। এই নান্দেবকে বঙ্গের সেন- 

ংশীয় নরপতি বিজয় সেন পরাস্ত 

ঝরিয়াছিলেন। 

নাপুজী_ বুন্দির একজন প্রসিদ্ধ 
বাজপুত নরপতি। তিনি বুন্দিরাজ্র 

প্রতিষ্ঠাতা রাও দেওয়ার পৌন্র ও বুন্দি- 
রাজ সমর দিংছের জোত্্ পুত্র । পিতার 
মৃত্যুর পর তিণি পিংহাননে আরে।হণ 

কবেন। তোডার শোলাঙ্কি রাজের 

কন্তডকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। 

একবার তিনি সপত্বীক শ্বপ্ুরালয়ে গমন 
কালে একখানি সুন্দর মর্দদর প্রস্তর 

জীবনী-কোষ ১১৭৪ 

দেখিতে পাইনা উহ লইতে ইচ্ছ। 

করিলেন। তিনি স্বীয় শ্বশুরকে এ 

প্রস্তরটি লইব'র বাসন| আপন করেন।' 

ইহাতে শোণাঙ্কিরাজ তাহাকে নাঁন্।- 

প্রকার ভংসন৷ করিয়া, তাহার রাজ্য 
হুইত্তে চলিয়া! যাইতে বল্লেন । 

নাপুজী স্বীক্গ শ্বশুরকর্তৃক এইরূপভাবে 

অপমানিত হইয়। অতিশয় ক্ষুন্ধ ও ক্রু 

হইলেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ 

করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন সুযোগ 

প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে স্বীয় স্ত্রীর 
উপর নানাপ্রকার উৎগীড়ন করিতে 

আরন্ত করেন। শোলাঞ্কিরাজ স্বায় 

কন্ঠার প্রতি উৎপীড়নের মংবাদ জাঁপিতে 

পারিরা অতিশয় মন্হত হইলেন । 

আাবণ মাসের তৃতীয় দিবদ “কাঁজুলি 

দিবস” নামে অভিথহিত। ইহা রাঁ্- 

তরিগের একটি পর্ব দ্রিবন। এই 

নুযোগে শোলাঙ্কিগাজ অতর্কিতে খুন্দি- 

রাঞ্জে; গ্রবেশ করিয়া স্বীয় জামাতা 

নাপুজীকে নিহত করেন । সাঁধবী রানী 

স্বামীর সহ্তি সহমুতা হইয়াছিলেন: 

নাপুজীর তিন পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর 
পর জোষ্ঠ পুত্র হামুণি ১৩৮৪ শ্রীঃ অবে 

বুণ্দির পিংহামনে আরোহণ করেন। 

নাক। পীর-_ঠিনি মুগ্গের হরে অব- 
স্বান করিতেন এবং এই স্থানেই তাহার 

সমাধি আছে। বাঙ্গ।লার নবাব হো!দেন 

শাহের (১৪৯১--১৫২৭৯ খ্রীঃ) অন্ততম 



১১৭৫, 

পুত্র রাঞ্কুমার দানির়েল ১৪৯৭ জীঃ 

অবে, এই সমাধি ক্ষেত্রের উপরে একটা 
খিনান প্রস্তুত করাইয়! দেন। 

নাভাজী--তাহার কৃত ভক্তমাল গ্রন্থে, 

তিনি অনেক সাধু তক্তের জীবন ব্যক্ত 
করিয়৷ গিপাছেন। দাছু পরী ভক্তবাণী 

সংগ্রহ গ্রন্থে এক নাভাজীর বাণী 

সংগৃহীত হইযাছে। 

নাভাদেবী--বঙ্গের রত্ব অদ্বৈতাচার্ষ্ের 
জননী। অদ্বৈতাচাধ্য দেখ। 

নামতীর্থ__তিনি কর্খুহীন বৈষ্ন সম্পর- 
দায়তৃক্ত ছিলেন। রামানুজাচারধ্যের 

সঙ্গে বিচারে তিনি পরাস্ত হইয়া তাহার 

শিষ্য হইয়াছিলেন। 

নামদেব--(১) এই গ্যোতিষী পণ্ডিত 
রত্বদীপক গ্রন্থের প্রণেতা । 

নামদেব-_-২) তক্ত সাধু বামদেব অতি 
কষ্টে জীবিক। নির্বাছ করিতেন। 

ভিনি সাংসারিক ছিলেন বটে, কিন্তু 

মন শ্রীহরিপাঁদপন্ন ন্ুধাপানে নিরত 

থাকিত। অনানক্ত হইয়া! গার্গ্থয ধর্ম 

নির্বাহ কর! সাধু মহাত্মাদিগের উপ- 

দেশ। সেই উপদেশ তিনি বর্ণে বর্ণে 

পালন করিতেন। তাহার গৃহে একটা 

শ্রবিগ্রহ ছিল। প্রতিদিন স্বয়ংই তাহার 
পুজ। করিতেন। যে সকল মহাপুরুষ 

তগবানে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ অর্পণ করেন, 
তাহার! প্রায়ই সাংলারিক সুখে বঞ্চিত 

হল। বামদেবের ভাগ্যে এই মহাণত্যের 

অপলাপ হয় নাই। 

ভারতীয়-এঁতিহাপিক 

সম্তানের মধ্যে, 

নামর্দেব 

একটী কন্তা, সেটাও ভাগাদোষে বিধবা! 1 
বামদেব ভক্তিতত্ব শিক্ষ৷ দানে কন্তাকে 

বিগ্রহের সেবা পরিচর্ধযায় নিযুক্ত করি- 
লেন। - ভক্ত বংসলগ ভগবান ভক্কি ও 

প্রেমে সাক হইয়। বামদেব তনদ্বাকে 

কৃপা করিলেন। এক দিবশ রঙনীতে 

বামদেব ছুহিতা নিদ্র। যাইতে তেন, এমন 

সমর এক দিব্য কান্তি পুরুষ তাহাকে 
বলিলেন, বংনে ! তোমার অভিলধিত 

বর প্রার্থন। কর, তাহাই পুর্ণ হইবে। 
ছুহিতা একটা অপত্যের বর প্রার্থন৷ 

করিলেন। ভগবান প্রার্থনা পর্ণ হইবে 
বলিয়া অন্তধ্ণান হইলেন। ছৃছিতার 
গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ হইলে, বামদেব 

লজ্জ| ভয়ে কাদিয়া আকুল হইলেন। 
অনাহারে শ্রীবিগ্রহ সমীপে রজনীতে 

পড়িয়া! রহিলেন। তখন ভক্ত বসল 

ভগবান বলিলেন- তোমার কন্ঠ 

হষ্টা নয়, তৃমি কোন লঙ্জ। পাইবে না । 

আমার বরে তোমার কন্তার গর্ত 

হইকাছে। ইহাতে তোমার যশ খর্ব 

হইবে না! | যথ। সময়ে দুহিতার একটা 

পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বামদেৰ 
দৌহত্রের নাম রাখিপেন নামদেব। 
নামদেব আশৈশব হরি ভক্ত । লোক 

লোচনের অন্তরালে থাকিয়! ধর্মবীর. 

নামদেব দিন দিন ব্দ্ধিত হইতে লাগি" 
লেন। গ্রেমাবেশে পুলকিত হইয়া 

বিগ্রহ সমীপে নৃতা গীত এবং গড়াগড়ি 

দিতেন। সমর সময় বিগ্রহ আলিলন 



নামর্দেব 

করিয়। শীতল হইতেন। এইরূপে ভক্ত 

প্রবর ধন্ম গথে অগ্রণর হইতে লাগি- 

লেন। একদিন বৃদ্ধ বামদেবকে কাধ্য 

বশতঃ গ্রামান্তয়ে গমন কঠিতে হইল। 

বিগ্রহের পুজার" ভার কাহার উপর 

অর্পণ করেন, এই জন্ত বামদেব চিন্তিত 

হুইলেন। অবশেষে নামদেবের উপর 

পুজার ভার অর্পণ করিয়া, তিনি কার্ধ্য- 

স্থলে গমন করিলেন। নামদেধ যথা 

সময় পুঞ্ধার কার্ধ্য সমাধা করিলেন। 

অপরাহ্ছে ত্প্ধ ভোগ দিতে হইবে। দ্ধ 

আনিয়া! পবিত্র পাত্রে লইয়া শ্রীবিগ্রহ 
সমীপে উপস্থিত হইলেন । দুগ্ধ পাত্র 
বিগ্রহ মন্মুখে রাখিয়৷ বলিলেন, হরি 

রূপা করিয়া আপন হস্তে ছুপ্ধ পান 

কর) নতুবা আমি শ্রীনদনে ধরি। 

কেন ঠাকুর আমার পানে চাহিয়। মৃদু 

হাম্ত করিতেছ? এবং হুধ খাইতেছ 

না, আমি এস্ানে থাকিলে বুঝি খাইৰে 

না) তবে আমি বাহিরে যাই তুমি দুগ্ধ 

পান কর এই বলিয়! সরল প্রাণ বালক 

ঠাকুর গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। 

কিছুক্ষণ পরে যখন দেখিলেন ঠাকুর 

দ্ধ পান করেন লাই। তখন নামর্দেব 
বড় কাতর হইয়। পড়িলেন, তাঁবিলেন, 

জামার সহিত ঠাকুরের পরিচয় নাই, 

তাই বুঝি ছুপ্ধ পাঁন করিলেন না, অথব! 

দুগ্ধে অপবিত্র কিছু ছিল তাই হরির 
অগ্রাহা হইয়াছে । নামদেব পুনরাগ 

দুদ্ধ আনিয়া! পবিভ্রভাবে শ্রীবিগ্রহের 
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নিকট রাখিলেন। কিন্তু ঠাকুর ু গ্ধ 

পাঁন করিতেছেন ন। দেখিয়া, অতি 

কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, হরি, 

দাঁদা ছগ্ধ দেন, তুমি আনন্দে পান কর 

আঞ্জ আমার কোন্ অপরাধে গ্রহণ 

করিতেছ না ? আমি জানিলাম, আমি 

মহাপাপ, তুমি যদি আমার প্রদত্ত হুগ্ধ 

পান না কর, আমি গলায় ফাপি 

দিব, বিষপান করিয়া তোমার মন্ুখে 

গ্রাণত্য।গ করিব, কিংবা ছুরিক৷ দ্বারা 

এই পাপ জীবণের অবসান করিব। 

এই বলিয়। ছুরিকা লইয়! যেমন হৃদয়ে 

গ্রবিষ্ঠ করিতে উদ্ভত হইলেন, অমনি 

ভক্ত বসল ভগবান বাম হনে ভক্তের 

হস্ত ধারণ করিরা দক্ষিণ হস্তে দুগ্ধ পান 

করিলেন। বামদেখ গৃহে প্রত্য।- 

গত হইরা, লামদেবকে সেবা পুজার 
কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। লামদেব 

দুগ্ধ প্রসাদ যাহ রাখিয়াছিলেন, মাতা- 

মহ নিকট উপস্থিত করিলেন। মাচা 

মহ ছুগ্ধী দেখিয়া বলিলেন-_তুমি সমস্ত 

হুপ্ধ পান করিগাছ এবং অবশিষ্ট যং- 

কিঞ্চিৎ আমার জন্ত রাখঘছ। নম 

দেব বলিলেন-না দাদা আদি পান 

করি নাই। ঠাঁকুর প্রথমে আমার 

প্রদত্ত দুগ্ধ পান করেন নাই, পরে আমি 

প্রাণত্যাগ করিবার সন্ক্প কৰিলে দয়াল 

ঠাকুর দয়া করিয়। নিজ হস্তে ছুগ্ধ পান 

করিয়। আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন । 

বামদেব দৌহিত্রের কথ। শুনিয়া চমৎ- 
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কৃত হইলেন এবং ঠাকুর কি প্রকারে 

পান করিরছেন, তাহ। দেখিতে চাহি- 

লেন। নামদেব পর দিবস ছুগ্ধ লইয়! 

ঠাকুরের দিকউ উপস্থিত হইণেন। 

কৃতাঞ্জলী পুটে নিবেদিত ছুগ্ধ ঠাকুরকে 

পান করিতে আহ্বান করিলেন। ঠাকুর 

দুগ্ধ পান কর, বদি অগ্যকারছুদ্ধ প্রত্য।- 

খান কর, ঘবে আমি গলায় ছুরিক! 

বসা ইয়। এপ্রণ পরিতাগ করিব। ঠাকুর 
, অমন তক্কের সমীপে উপস্থিত হইলেন 

এবং মুছু হান্য করিয়! ছুগ্ধ পান করি- 

লেন। নামদেবের মৌরভ চারিদিকে ই 
ব্যাপ্ত হইল। দেশের সম্রাটের তাহা 

কর্ণগোচির হইল | যনন সম্রাট নামদের 

কির।প মাধু পুরুষ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছ। 
করিলেন। ন।মদেব সকাশে লোক 

প্রেরিত হইন। নামদেব ম্ম্রাট সমীপে 

উপস্থিত হইলেন, সমাট তাঁহার অলো।- 

কিন ক্ষমত। দেখিতে চাহিনেন। ভক্ত 

কখনই আপশার ক্ষমত। জানেন ন! | 

তিনি কি করিতে পারেন তাহা ভিনি 

নিজেও অনগত নহেন। নুতরাং সম্রা- 

টের ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল। নামদেব 

কারাগ!রে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিছুদিন 

অন্তে পুনরাক্ধ সম্রীট লামদেবকে বন্দী- 

শানা হইতে দরবারে আনিলেন এবং 

পুনঃ পুনঃ কিছু অলৌকিক কার্দা দেখি- 

বার জন্য আগ্রহ গ্রকাশ করিতে লাগি- 

লেন। দৈবগতিকে সেইখানে একটি 

মৃত বৎস দেখা গেল । সমর ঝপিলেন, 

ভ।রতীয়-এতিহাঁসিক লশামদেব 
০ বাপ 2 পপি পপ পাপ পা পা পপ 

তুমি হিন্দু সাধু, গাতীকে হিন্দু দেবতা 

জ্ঞান করিরা থ'কে। এই বংদের 

মাতা ইহার বিরহে কানিয়া বেড়াই- 

তেছে, ইহাকে প্রাণ দান কর। নাম 

দেব শুনিবা মাত্র হাতে তুড়ি দিয় 
বলিলেন বম উঠ, মাতার নিকটে 

গিয়া দুগ্ধ পান কর। এই কথ। বলিব 

মাত্র বাছুর উঠিল, এবং মাত্তীর নিকটে 

যাইয়। দুগ্ধ পান করিতে আরম্ত 
করিল। সঙ্ত্রাট বিশ্মিত হইগা| ইহা 

দেখিতে লাগিলেন । সম্রট নামদেবকে 

বহুমর্থ নম্পত্ত গ্রহণ করিতে বারংবার 

অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্ত নাম- 

দেব কিছুই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
হইলেন না। এই সময়ে সম্রাট বহু 

মূল্য এক পালঙ্ক ও শব্য। উপটোৌকন 

প্রাপ্ত হইর! নামদেধকে প্রদান করি- 
লেন। নামদেৰ নিজেই ইহা বহন 

করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং 

কিছু দুর অগ্রনর হইয়া বহু মূল্য পাণস্ক 
ও শঘ্যা এক নদীতে নিক্ষেপ করিয়া 

প্রস্থান করিলেন। সঙ্গেই সম্রাট 

প্রেরিত গুপ্রচর ছিল। তাঁহার! সম্রট 

সকাণে আলিয়। সমস্ত নিবেদন করিল । 

সম্রাট পুনরাঁর নামদেবকে ডাকিলেন 

এবং কেন এইবপ বছ মুল্য শব] 
নদীতে ফেলিয়। দিলেন জিজ্ঞান। করি 

লেন। নামদেব বপিলেন গ্রয়োগন 

থাকে তবে চল উঠাইর ধিব। রাজ 

কৌতুক করিয়া সঙ্গে লোক দিগেন । 



নামদেব 

নামদেব সেই শব্যা ও পালক্ক শু 
অবস্থান জল হইতে উঠাইয়। দির 

চলিয়া গেলেন। একদা শ্বগ্রামবাঁসী 

একজন বণক এক যদ্ত করিলেন। 

সেই যজ্ঞে নামদেব যাহাতে কিছু 

মোন! দান গ্রহণ করেন) তজ্জন্ত বিশেষ 

যর করিতে লাগিন। অবশেষে নাম 

দেব একটি” তুলসী পত্রের ওজনের 

সৌন! গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। 
নামদেব একটি তুলসী পত্রে কচ নাম 
লিখিয়! তুল! দণ্ডের একদিকে স্থাপন 

করিলেন এবং অপরদিকে বণিককে 

সোনা দিতে বলিলেন। বণিক দুই 

তিন রতি সোন! লাগিবে মনে করিয়] 

সেই পরিমাণে সোনা দিল, ইহাতে 

তুল! দণ্ডের তুলসী পত্রের দিক কম্পিতও 

হইল না। ক্রমে বণিকের ঘরের সমস্ত 

সোন! দেওয়! হইল, ইহাতেও তুলদী 

পত্রের দিক উত্তোলিত হইন ন|। ইহ। 

দেখিয়। বণিক অবাক্ হইয়া রহিল। 

নামদেন নিষ্ঠা সহকারে একাদশী ত্রত 

করিতেন । একদিন এক।দশী তিথিতে 

একজন বুদ্ধ ত্রাঙ্গণ অতিথি তাহার 

বাড়ীতে আপিয়৷ উপস্থিত হইলেন। 

নামদেবের বাড়ীতে কখনও অতিথি 

বিমুখ হইতে পারিত না, অথচ একাদশী 

তিথিতে তিনি কি করিয়। ক্রঙ্গণকে 

অঞ্জু জন দান করিবেন। ক্রমে ব্রাঙ্গ- 

শ্রের সছিত ব্চদা হইতে লাগিল। 
অকন্মাৎ ত্রাঙ্গণ প। পিছলাইয় পড়ির়। 
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গিয়। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। প্রতিবেণী 

সকলেই নামদেবকে তিরস্কার করিতে 

লাগিল । নামদেব গ্রতিবেশীদিগকে 

বলিলেন, তোমর। চিত! প্রস্তুত কর, 

আমিও ব্রাঙ্ষণের মহিত দেহত্যগ 

করিন। বৃদ্ধের মৃত দেহ চিতা স্থাপিত 

হইলে নমদ্দেব শবের সহিত চিতায় 

প্রবিষ্ট হইলেন। শ্মশান বদ্ধুগণ অগ্নি 

জালিয় চিতায় সংযে।গ করিতে প্রস্তত, 

এই সময় শব মৃদ্মন্দ হাপিয়। নাম- 

দেবকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করি- 

লেন। চারিদিকে গগন ভেদ করিয়া 

হরি ধ্বনি উখিত হইল । নামদেব ও 

বৃদ্ধ হাসিতে হাগিতে চিত হইতে 

উঠিলেন। তৎপর দিবস বৃদ্ধকে পরি- 

তোষ পুর্ধক ভোজন করাইয়া বিদায় 
করিলেন। নামদেব প্রতিধিন সায়ং- 

কাল রঙ্গনাথের মন্দিরে আরতি দেখি- 

বার জন্য গমন করিতেন। একদিন 

আরতি দেখিতে যাঁইয়! অত্যন্ত জনতা 

দেখিয়া পাহথব। কটি দেশে বন্ধন করিয়। 

মন্দিরের দিকে অগ্রদর হইতে লাগি- 

লেন। দ্বার রক্ষক বিনান। সহ প্রবেণ 

কাঁরতে দেখিয়া নামদেবকে এক ধাকা 

দিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। 

নামদেব মন্দিরের পশ্চান্দিকে বাইন্বা 

নিবি চিত্তে গান গাহিতে লাগিলেন। 

বিগ্রহ মন্দিরসহ ঘুরিয়! নামদেের সম্মুখে 

উপস্থিত হইল। মন্দির সেইভাবেই 

ছিল পুর্বস্থানে যায় নাই। একদ। নাম- 
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দেবেরগৃহে অগ্রি গাগিরছে প্রতিবেশীরা 
আদর তৈজদ পত্র বাহির করিতে 

লাগিলেন। নানদেব বগিলেন, কি 

কর, ধাহার ইচ্ছার অগ্ন আমার গৃহ 

গ্রা করিতেছে, তাহার সুখ হুইবে 

বলিয়াই এবূুপ হইতেছে । মকল বস্তুই 

গৃহেতে থাকিবে, কিছুই বাহির হইবে 

না, ইহ! বণিন্া বাহিরের সমস্ত জিন্ষি 

অগ্পি মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি 

অকন্মাৎ নির্বাপিত হইল। তাহার 

ভক্তের! নামদেব সম্বন্ধে এই গ্রকণর 

বহুবিধ আখ্যান বণিন্ন1 থাকেন । 

নামদেব_ (৩) এই নামদেধ উত্তর 
পশ্চিমের বুলন্দ হরে জন্মগ্রহণ করির।- 

ছিলেন । তিনি ছিপি জাতির (যাহারা 

ক।পড়ে ছাপ দেয়) গুরু ছিলেন। 

তিনিই প্রথমে তাহাদিগকে কাপড়ে 

নানা প্রকারের স্থন্দর লমুনার ছাপ 

দিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিরাছিলেন। এ 

পদ্ধতি ও ছাপের নানাধিধ নমুনার 

তিনিই উদ্তাবপ্নিতা। তথাকার ছিপির1 ও 
রচিত গ্রন্থের নাম নারদ সংহিত। | তাহারই বংশী বলির। আত্ম পরিচর 

দিনা থাকে | 

নাম দেব-( ৪) এই ভক্ত নামদেব 

মারবার প্রদেশে তুলাধুনকর জা।তির 

মধ্যে ১৪৪৩ খ্রীঃ অবে' জন্মগ্রহণ করেন। 

দিল্লীর সম্রাট দেকন্দর লোদীর রাজত্ব- 
কালে (১৪৮৮--১৫১৬ খ্রীঃ) তিনি 

বর্তমান ছিলেল। তিনি হিন্দু ও মুগল- 

মান উভয় শ্রেণী দলপতিদের দ্বার! 

ভারতীয়-এতিহাসিক নারায়ণ 

বিশেষদগে উংপীড়িত হইন্নাছিলেন। 

গৃহহীন হইয়া তিনি দেশ বিদেশে ভ্রমণ 
করিয়। কাল কাটাইতে বাধা হুইয়া- 

ছিলেন। ধুনকর জাতির মধ্যে তাহার 

বন্থ শিষ্য রহিয়াছে। 

নায়ক-_-চতুর্বেদ বিশারদ একজন 

বিখ্যাত ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত। কাশ্মীরের 
শৌগ্িকবংশীয় নৃপতি শঙ্ঈীরবর্ম। ও 
তাহার মহিষী শুগন্ধ।। শঙ্কর গৌরীশ 

ও স্থগন্ধেণ ন।মে ছইটী শিবণিঙ্গ স্থাপন 
করেন এবং এই বেদপরাযুণ ব্রহ্ষণকে 
উভয় দেবালয়ের অধ্যাপকের পদে 

নিযুক্ত করেন। 

লারদ--(১) তিনি একজন বাস্ত শাস্ত্রে 

পদেপক গ্রন্থকার! তাহার রচিত 

গ্রন্থের নাম-_নারদীর তন্তর। 
নারদ-(২)তিনি একজন জ্যোতিষশাস্থের 

গ্রন্থকার। বরাছ তাহার বৃহৎ সংহিত্রায় 

নারদের বচন উদ্ধত করিয়াছেন। 

বৃহৎ সংহিতার টীকাকার উৎপলভট্রও 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 

ইহা কাশীতে মুদ্রিত হইরাছে। “ময়ূর 
চিত্রক নামে একথা ন। গ্রন্থ নারদ রচিত| 

নারায়ণ -(১) তিনি কেশবককৃত 

“কেণরী” নায়ী পদ্ধতির উপর এক টাকা 

রচন। করিয়াছেন। 

নারায়ণ--২) ১১৬৭ শকে (১৭৩৮ 

খীঃ) নারায়ণ নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ 

পণ্ডিত “হোরাসার সুধানিধি নামক 
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একখানা গ্রন্থ এবং 'নরঞ্জ তক ব্যাথ্য।” 
নামক একখানা গ্রন্থ রচন। করেন । 

তাহার. কচিত গগণকপ্রিয়।” নামে 

(১৬৪১ শকে) গ্রশ্ন গ্রন্থ) স্বির- 

সাঁগর। নামে শকুন গ্রন্থ এবং “তাঁজক 
সুধানিধি নামক তাঁঙ্গক গ্রন্থও খু? 

প্রসিদ্ধ । তিনি চিন্তপাবন ব্রঙ্ধণ দাঁদ। 

ভটের পুরু। দাদ। ভট দেখ। 
নারায়ণ-- (৩) “অমৃতকুণ্ড নামক 

জ্যোতিষ গ্রন্থ এক নাগায়ণ গ্রণীত। 

নারায়ণ- (৪) রংমের পুত্র নারায়ণ 

একজন জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি 

'গ্রহণ লিখন ক্রম নামে একখান! 

জ্যোতিষ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

নারায়ণ--(৫) গোঁবিন্দের পুত 
নারায়ণ ১৫০৯ একে (১৫৮৭ খ্রীঃ) 

তভাতকভি ও “বীজগণিত? নামে গ্রন্থ 

রচনা করিরাছেন। 

নারায়ণ-(৬) 'পন্নলীলাঃ বিলানিনী 

নামক করণ গ্রন্থ নারায়ণ বিরচিত। 

নারার়ণকত প্রশ্নপ্রকীণ নামক জ্যোতিষ 

গ্রন্থও রহিয়াছে। 

লারায়ণ-- (৭) অনন্তের পুত্র নারানণ 

১৪৯২ শকে (১৫৭০ খ্রীঃ) মুহূর্তমার্তও 

নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচন। করিয়া! ছেন। 

নারায়ণ--(৮) নৃপিংহ পুগ্র নারায়ণ 

১২৭৮ শকে (১০৫৬ গ্রঃ) গণিত 

কৌমুদী নামে ভাস্করকৃত জীলাবতীর 
এক চীকা! রচনা করিয়াছেন। 
লারায়ণ--(৯) মুকুন্দ দৈবজ্জ পু 

জীবনীকোষ ১১৮৪ 

নারায়ণ স্ফুট দর্পন নামে একখান! করণ 
গ্রন্থ ১৫২১ শকে (১৫৯৯ শ্বীঃ) রচনা 

করেন। ৃ 

নারায়ণ--( ১০) বৈ গ্রন্থকার চক্র- 
পণি দত্তের পিতা নারাঙ্ণ, বঙ্গের পাণ- 

বংশীর নরপতি নয়পাল [মৃত্যু অনুমান 
১০৪৫ খ্রীঃ, দেবের বন্ধনখালার অধাক্ষ 

ছিলেন। 

নারায়ণ--( ১১) তিনি এক প্রপিদ্ধ 

ব্রণ বংখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 

পিতা গোন, পুরাণ ও তগ্র শাস্ত্রে বৃহ- 
গতির গ্ভায় অভিজ্ঞ ছিলেন। গোনের 

পুত্র নারায়ণ পুরাণ শাস্ত্রের অধ্যাপক 

ছিলেন। এই পুত চরিত্র নারাদ্ণ 

প্রভাকরমত স্থ!পনবারা কীর্তি পাঠ 

করিয়াছিলেন। তিনিই ছন্দোগ পরি, 

শিষ্ঠের 'পরিশিষ্ঠ প্রকাশ” নামক টাকা 
রচনা করেন। এই রাঁট়ের ব্রাঙ্মণ বংশ 

ভুমিপতিও ছিলেন। 

নারায়ণ--(১২) তিশি একজন থাপ্ত- 

শাস্োপদেশক | তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম নারায়ণীতন্্র। বড়ই ছুঃখের বিষয় 

এই সকল বাস্ত বা শিল্পশান্ত্র দন্বগ্ধা 

গ্রন্থ এখন আর পাওয়। যাঁর না। 

অনেক সময় অগ্নি ব কীটদষ্ট হই 

নষ্ট হয়। রাজ খিগ্নরবেও আমাদের 

দেশের অনেক গ্রন্থ নষ্ট হুইয়াছে। 

নারায়ণ--(১৩) তিনি একজন আনুং 
বেদ শান্ত্রবেতা । তিশি শাঙ্গধরকৃত 

ত্রিশতী গ্রন্থের কৃতসিঘ্ধাস্ত চিকিৎসা! 
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নামে এক টীক। বচন! করিয়াছেন । 

এতদ্বাতীত এক নারায়ণ প্রণীত জর- 

নির্ণয়, অপর এক নারায়ণ প্রণীত সিদ্ধান্ত 
চগ্রিক, অন্তত্র এক নারায়ণ প্রণীত 

বৈগ্তবৃন্দ ( রসগ্রন্থ ), গ্রন্থের পরিচয়ও 

অমর! পাইঞ্লাছি। এই সমস্ত নারার়ণই 

একই ব্যক্তি, ন! ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ই€৷ 

বল! মন্তব নছে। 

নারায়ণ গণেশ চঙ্গবরকার স্যার 

-জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে 

উন্নতি, প্রগতি ও সংঙ্কীর পরম্পর 

সাপেক্ষ । এই সকল উন্নতি যুগপৎ 
হওয়া বাঞ্চণীর়। আধুনিক ভারতে 
রাজ। রামমোহন রার তাহার জীনন 
দ্বার তাহ। প্রথম প্রদর্শন করিয়ছেন। 

তাহার পরবন্তী সময়ে থাঙ্গালা দেশের 

অনেকে ঠাহার মতান্বর্তী হইয়া, 
নিজের ও জাতীয় জীবনের উন্নতি- 

সাধনে তৎপর হইয়।ছিলেন। এই 

শেণীর লোকদের মধ্যে আমরা আনন্দ 

মোহন বন, শিবনাথ শান্ী প্রভৃতিকে 

দেখিতে পাই | ভারতের অন্য প্রদেশে 

ঘেমন, বোষ্াই প্রদেশে সেইরূপ ম্যার 

নারায়ণ গণেশ চন্ত্র বরকার প্রভৃতিকে 

দেখিতে পাই। তাহারাও নিজের ও 

সাম।জিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি 
সমকাঁলেই হর উচিত বলিয়া মনে 

করিতেন। কেবল রাজনৈতিক 

আন্দোলনকারীরা এই মভাবলহ্বী 

নগছেন। তাহার ফলে তাহাদের 

ত।রতীয়-এতিহানিক নারায়ণ 

ব্যক্তিগত জীবনের প্রন্ভাব বমান্ধের 

উপর কাণ্য করিতে সমর্থ হয় না। 
তিনি বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনাম। 

বিচারপতি ও স্বদেশ হিতব্রতী | ১৮৫৫ 

খ্রীঃ অবে বোন্ব।ই প্রদেশের স্বারম্বত 

ব্রাহ্মণ বংশে তাহার জন্ম হয়। এই 
বংশ তীক্ষ বুদ্ধির জণ্ত বিখ্যাত। বো্ব।ই 
এলফিনষ্টোন কলেজ হইতে বি-এ 

পরীক্ষায় উত্তরণ হইয়া, তিনি আইন 

অধ্যয়ন করিতে মরম্ত করেন। ১৮৮১ 

স্ব; অন্দে এল্ এল বি পরীক্ষায় উত্তির্ণ 

হইয়া নোপ্াই হাইকোর্টে ওকালতী 
আরন্ত করেন। এই সময়ে পণ্ডিত 

শিবনাথ শান্্ী বোম্বাই গমন করিয়- 

ছিলেন। শান্ধ্ী মহাশফের বিশ্বাস, 
ভক্তি, সরলতা ও স্বদেশ প্রেমিকতা 

দর্শন করিয়া, যুবক নারাঁএণ একেবারে 

মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং অবনর 

মময়েই তাহ।র নিকট চলিয়। আিতেন 

ও তাহার নিকট হইতে ধন্মাদি নান! 
বিষয়ে উপদেশ অরবগ করিতেন । তখন 

হইতেই নারারণ ব্রাঙ্গবর্থ্বের প্রতি অনু" 

রাগী হন এবং জীবনের শেষ কাল 

পর্যন্ত ব্র।দপন্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্থ প্রচার 

ও ব্রাঞ্মবিধি অন্গুসারেই গাহস্থয. সমস্ত 

কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। প্রৌট বয়সে 

তিনি উপবীত৪ পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন। ব্রাঙ্গবর্মের প্রভাবে উদ্দীপ্ত 

হই তিপি সমাজ সংস্কার, নরনারীর 

শিক্ষাদান ও রান্ধনীতি সংস্কারে 
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অ!পনাকে উৎসর্গ করিয়।ছিলেন। এক 

দিকে হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন 
অপর দিকে বোম্বাইর “ইন্দু প্রকাশ 
নামক নংবাদ পত্রের সম্পাদকের কার্য 

ভার গ্রহণ করিয়া! স্বদেশ বাসীকে 
জ্ঞানে উন্নত, ধর্দদে সংস্কৃত সামদিক 

কুলংস্কার নিবারণে নিরত ও রাজনীতি 

সংস্কারে উদ দ্ধ করিতেছিলেন। 

১৮৮৫ খ্রীঃ অবে যখন বোস্বাই 

নগরে ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, 

সেই সময় কলিকাতা নগরে ৬নুরেন্ত্ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দ মোহন 

বন্থুর চেষ্টায় একটা জাতীয় কনফারেন্স 

আহৃত হইয়াছিল। তিনি বোম্বাই হইতে 
আসিয়া এই কনফারেন্সে যোগদান 
করিয়াছিলেন । সেই বারই তিনি প্রথম 
কলিকাতা আগমন কবেন । তাহার 

মধুত্র চরিত্রে ও বাগ্মীতায় কলিকাঁতা- 
বাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন | 

সালে তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভা- 

পতি হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিযা- 
ছিলেন কেবল রাক্গনীতির সংস্কারে 

এদেশের দুঃখ ঘুচিবে না, সেইজন্ত 

তিনি ভারতীপ্ধ সমাজ সংস্কার সভা 
স্থাপন করিয়। স্বয়ং তাহার সম্পাদক 

হুইয়াছিলেন এবং বহুকাল পর্য্যন্ত 

যেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত, 

সেইখানেই .সমাঞ্জ সংস্কার সমিতির 
অধিবেশন করিয়া শত শত নরনারীকে 

সামাজিক কুনংস্কার পরিত্যাগ করিতে 

১৯০০ 

১১৮২ 

বিশেষরূপে উৎসাহিত করিতেন। 

তারত শাপন বাপারে যে মকল 

অন্তায় ও অবিচার বর্তমান. ছিল, তাহা 

ইংলগ্ডের লোকদিগকে জানাইবার জন্ত 

ভাঁরতবর্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিশ্ধি- 

স্থানীয় লোককে ইংলগ্ডে প্রেরণ কর! 

হইয়াছিল। নোশ্বাই হইতে নারার়ণ 
চন্দবরকার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়! 

ইংল্ডে গমন করিয়াছিলেন। তিনি 

যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার ইংরেজ জাতির দৃষ্টি 
ভারতের প্রঠি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন । 

তিনি খ্রীঃ অন্দে বোম্বাই 

হাইকোর্টে বিচারপতির নিধুক্ত হন। 

ঘাদখ বর্ষকাণ এ পরে আমীন থাকিম। 

১৯১৩ খ্রীঃ অবে ই পদ পরিত্যাগ 

করেন। ১৯০৯ ৪ ১৯১২্যীঃ অৰঝে তিনি 

দুইবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির 
পদ লাভ করিয়াছিলেন ১৯০৩ খ্রীঃ 

অন্দে ভিনি হাইকোটের জজের পদ 

ত্যাগ করিয়া, তিনি হোলক।রের প্রধান 

মন্ত্রীর পদ গ্রহগ করিয়াছিলেন । কিন্ধু 

হোঁলকর তাহার মত অগ্রাহা কারয়। 

এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ 

করার, তিনি তাহার গ্রধান মন্ত্রীত্ব কর। 

পাপ মনে করিয়া, সেই পদ পরিত্]াগ- 

পূর্বক তথা হইতে চলিয়া আষেন। 

বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাংল! দেশের 

বনু যুবককে বিনা বিচারে আটক 

করিরা ধাখা হইলে, দেশময় তুমুল 

আন্দোলন আরম্ত হইমাছিল। তখন 

১৯৯০১ 



১১৮৩ 

গবর্ণমেট নিরগরাধ ব্যক্রিদিগকে 

আবদ্ধ রাখ। হইয়াছে কিনা, তাহ! 

বিবেচন। করিবার জন্চ একটি কমিটি 
গঠন করেন। তিনি কমিটির একজন 

সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বিশেষ 
যত্বসহকারে প্রত্যেক আবদ্ধ ব্যক্তির 

লিখিত ও মৌখিক উল্কি পাঠ৪ শ্রবণ 

করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তি 

দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। 

১৯০১ সালে বোত্বাইয়ে যখন ভারত 

শাদন সংস্কার আইন অনুসারে ব্যবস্থা - 
পক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গবর্ণমেপ্ট 

তাহাকে তাঁহার সভাপতি পদে নিযুক্ত 

করিয়।ছিলেন | বোগ্াই প্রার্থনা সম|- 

জের তিনি নেত! ছিলেন। সাধারণ 

ব্রাহ্ম সমাঞ্জের তিনি মভ্য ছিলেন। 

তিনি গত কয়েক বৎমরকাল গ্রীষ্ম কাঁলে 

বাঙ্গালোরে গমন করিতেন এই 

বনরও তিনি সুস্থ দেহে বোস্বাই 

হইতে বাঁঙ্গালোরে গমন করেন, কিন্তু 
সেইখাঁনেই ১৩৩০ সালের ৩০শে বৈশাখ 

অকন্মাৎ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত 

হইর়। মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

নারায়ণ দত্ত-_বঙ্গের সেন বংশীয় রাজ। 

লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ছিলেন। একখানি 
তা শামনে তাহাকে মহাসন্ষিবিগ্র- 

হিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে । 

লারায়ণ দাস+(১) তিনি রাজ- 

পুতনার অন্তর্গত বুন্দির বাজ।। তাহার 

পিতাঁমছ বীরসি'হ ১৪৬* শ্রী: অবে 
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পরলোক গমন করিলে, তাহার পিতা 

রাও বান্দু সিংহাসন লাভ করেন। 

বন্দু অতিশয় পরোপকারী প্রজাবৎসল 

নরপতি ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। 

সমর মিংহ ও অমর সিংহ রাজ্য লৌভে 

মুগলমান ধর্ম অবনগ্বন করি, স্বীয় 
জোষ্ট বান্দুকে রাঙ্গা হইতে তাড়াইন] 

দেন। রাও বান্দু যনোঠঃখে এক 
শর্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। এই 

স্থানেই তিনি ১৪৯১ শ্বীঃ অবঝে পরলোক 

গমন করেন। মৃত্যুকালে তাহার 

নারায়ণ দাম ও নির্বধ লামে ছুই পুত্র 

ছিল। নারারণ বরপ্রাণ্ত হইয়। পিতৃ 
রাঙ্জ্য উদ্ধার করিতে দৃটু গ্রভিজ্ঞ হই- 

লেন। কতিপয় শ্বজাতীয় যুবক উহার 

অভিপ্রার জ্ঞাপন করিলে, তাহার! 

অতিশয় উৎসাহের গহিত তাহার পহ- 

গামী হইতে ও বিশ্বস্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা - 

বন্ধ হইল। তাহাদের মাঁহাধ্য পাইয়া, 

নারারণ দাস, তাহার পিতৃথ্য দ্বধয়ের 

মিত সাক্ষাৎ করিনার অনুমতি প্রার্থন। 

করিলেন তাহারা নির্ভয়ে সাক্ষাৎ 

করিবার অনুমতি দিলেন। একদিন 

নারায়ণ দান, কতিপয় বলিষ্ঠ যুবকের 

মাহত পিতৃবাদের সঙ্গে সাঙ্গাৎ করিতে 

গেলেন। প্রাসাদ সম্মুখে উপস্থিত 

হইয়] সঙ্গীদিগকে তথার রাখিয়া একাকা 

অগ্ঞন্তরে প্রবেশ করিলেন। পিতৃব্য 
দ্বয় অরক্ষিত অবস্থার যে স্থানে অবস্থান 

করিতেছিলেন, তিনি তথায় উপস্থিত 
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হইলেন। তাঁহার! তাহার তেঞ্গো- 
ব্যঞ্নক মুর্তি দর্শনে ভীত্র হইয়৷ পানের 
উদ্চোগ করিতেছিলেন। 

নারাণ দাদ অসি প্রহারে সমর 

মিংহের মস্তক ভূপাতিত করিয়া, অমর 
গিংহকে শুল বিদ্ধ করিগেন। পরে 

তাহার৪ মস্তক দেহচাত হইল। পর- 

ক্ষণেই তাহার সহচরের! তাঁহার সহিত 

যোগ দিয়! রাজ্যাপহার'দের স্বপক্ষীন- 

দিগকে বিনাশ করিল! সমর ণিংহ ও 

অমর মিংহ একাদশ বৎসর রাজ্য 

ভোগ করি? ১৫০২ ত্র; অব নিহত 

হইয়।ছিল। 
ত্বাহার শৌর্ধ্য বীর্যের খা'তি চতু- 

দিকে ব্যাপ্ত হইল। এই মময়ে চিতোর 
নগরী মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হইবার 

সংবাদ তাহার শ্রব গেচির হইল। 
তিনি স্বজাতিকে ম।হাযা করিবার জন্য 

সপৈন্তে গোপনে চিতোরে উপস্থিত 

হইলেন। পাথরের ছুর্ভেগ্ক গিরিবন্ধ 
মধ্ো মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়। 

সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। বাত্রি 

গ্রভাতে রাখ! রায় মল্প দেখিতে পাই- 

'লেন শক্র সৈন্ভ পলাঙণ করিয়ছে। 
বুন্দির রাও নারামণ দন শক্র সৈগ্তকে 

পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়াছেন। 

রাণ! রাম মল্ল দুর্গ হইতে বহির্গত হুইপ] 

তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা বরিলেন। 

পুরমহিলারাও নানাবিধ উপচারে 

ভাহ(কে সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাণ। 

জীবনী-কোষ 

এমণ মময়ে. 

১১৮৪ 

রায় মল্ল এই উপকারী বন্ধুর প্রতি 

কৃতজ্ঞত] প্রকাশের উপায় চিন্তনে 

ব্যস্ত ছিলেন। এমন নময়ে জানিতে 

পারিলেন, ভ্রাতুণ্পুত্রী কুমারী কেতু, 

বুন্দি রাজের প্রতি মন্রাগিণী। রাণ! 
অতিশয় গ্রীত হইর। বুন্দিরাজের সহিত 
তাহ!র পরিণয় বাাপার সম্পন্ন করি- 

লেন। রাও নারায়ণ দাস বাত্রশ বংসর 

বসত করির। ১৬৩৪ শ্রী; অন্দে পর- 

লোক গমন করিলে, ত1হ।রু একমাত্র 

পুত্র হুর্্য মল বুন্দির গিংহামনে মগারূট 

হইলেন। নারায়ণ দাদের সময়ে বুন্দির 
রাজাসীম! বহুলাংশে বদ্ধিত হইয়াছিল । 

নারায়ণ দাস-(২) তিনি একজন 

আঘুর্কেদ শান্ববেন্ত। | তাহার রচিত 

গ্রন্থের নাম--চিকিতৎসা-পরিভাষা | 

নারায়ণ দাস --(৩)মুক্তাচরিত নামক 
একখান! সংস্কত গ্রন্থ তিনি ১৩২৪ তরী; 

অন্দে বাঞ্গাল। পঞ্চে অনুবাদ করিয়া- 

ছিলেন।, 

নারায়ণ দাস_(9) ভিন দাছুপঞ্টা 
ভক্ত। দাহুর শিষ) সুন্দর দাস (বড়), 

তৎ্শিষা লারায়ণদাস। স্ুন্দরদ!ম ১৩৮৯ 

খ্রীঃ অন্দে পরলোক গত হন। তাহার 

আট নর পুব্বে অর্থাৎ ১৬৮১ সালে 

নারায়ণ দাম পরলো কবাসী হন। সুন্দর 

দাগের মৃত্যুর পরে নারারণ দাসের 

শিষ্য রাঁমদাদ ফতেহুপুরের মঠের অধ ক্ষ 

হুইয়(ছিক্েন। তীহার! এক একজন 

দিকৃপাণ ছিলেন । 



১১৮৫ 

নারায়ণ দ্াস--(৫) একজন সহজিয়। 
মতাবলম্বী বৈষ্ব। তিপি 'রসভাবান্ত” 

নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আবার 

দান নারায়ণ নামে এক কবিরও উল্লেখ 

পাওয়াযায়। তিনি “সহজ উজ্জরগ* নামক 

গ্রন্থের রচয়িত। | 

নারায়ণ দাস--(৬ব্রহ্গদাম পুত্র কায়স্থ 

নারারণ দাস সিদ্ধ গৌসাই, প্রশ্ন বৈষব 
বা অর্ণবপ্নব* গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 

নারায়ণ দাস, কবিরাজ - একজন 
বিখাত চিকিৎস1 শান্ত্রবেতা। তাহার 

রচিত “চিকিৎসা পরিভাষ।” ও দ্দ্রব্য গুণ 

রাঁজবল্লভ+ হুইথানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এত- 

দ্যতীত “সর্ধান্গ সুন্দরী? নামে জয়দেবরৃত 

গীতগোবিন্দের একটা উৎকৃষ্ট টাকাও 

তিনি লিখিস্জাছেন। 

নারায়ণদাস ঠাকুর--আগামের এক- 
জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ুব ভক্ত । প্রথমে তিনি 

খুব সম্ভব সৌর সম্প্রদাক্ন ভুক্ত ছিলেন। 
পরে ভাস্কর নামক এক ব্যক্তির শিকট 

বৈষ্ণব ধর্মের মহিম! শ্রবণ করিয়া, এ 

ধন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব লান 
ভবানন্দ। আনামের গ্রনিদ্ধ বৈষ্ব্ধর্্ 
প্রচারক শঙ্করদেব তাহাকে পুর্ব নামের 

পরিবর্তে নারায়ণ নাম প্রদান করেন। 

তৎপরে তিনি বৈষব ধন্ম প্রচারে ব্রতী 

হন। কুচবিহারের নরপতি নরনারায়ণ 

ব্রাহ্মণদিগের প্ররোচনায় শঙ্কর দেবকে 

শক্তি প্রদানে উদ্ভত হন। কিন্ত 

তাহাকে না পাইয়া রাঞ্জান্চরেরা 
১৪৯--১৫৪ 

ভারভীয়-এঁতিহথাপিক নারার়ণদ্দেৰ 

সদহচর দাদকে রাজসমীপে উপনীত 
করে। রাজ্ধা নরনারায়ণের আদেশ 
অমান্ত করিয়া, তাহার! হূর্গ। প্রতিমার 
সম্মুখে গ্রণত হইতে অস্বীকার করায়, 

রাজ। তাহাদিগকে কারাগারে বন্দী 
করেন। অতঃপর নদীয়!র প্রসিদ্ধ ভক্ত 

হরিদাসের গ্ায়। তাহাদের উপরও 
অকথ্য, অত্যাচার চণিল। কিন্তু কোনও 
উপায়ে ভক্তের মনোভাব পরিবর্তন 

করিতে না পারিস! রাজ। তাহাদিগকে 

অবশেষে মুক্তি প্রদান করেন। 

নারায়ণ দেব_(১) শ্ীহট্টের অন্তর্থত 
ভাটের! নামক স্থানের প্রাচীনকালের 

চক্ত্রবংশীয় একক্ন রাঞ্জ। | 

নারায়ণ দ্বেব__২) তিনি পন্ম পুরাণ 
পয়ারাদি ছন্দে রচন। করেন। বর্তমান 

ময়মনদিংহ জিলার পুর্ব দক্ষিণ প্রান্তস্ 
জোয়ানশাহী পরগণায় কায়স্থ বংশে 

তাহার জন্ম হয়। তিনি যাহা মুখে 

মুখে বলিতেন, তাঁহারত্রীতা বল্পভ তাহা 

লিখিয়া লইতেন। তাহার গ্রন্থ এ 

অঞ্চলে সমধিক 'আদুত হইয়াছিগ। 

তিনি বঙ্গের নবাব হোশেন শাহের 
পূর্ববর্তী লোক ছিলেন। তীহার গ্রন্থ 
পাঠে সেই অঞ্চলের প্রচলিত অনেক 

আচার ব্যবহারের বিষ অবগত হওয়! 

যায়। 
নারায়ণ দেব-(৩) একঞ্জন কবি। 
তিনি মমননিংহ জেলার নেত্রকো ণ! 

মহকুমার অধীন বোর গ্রামে বাদ 



নারায়ণ দেব 

করিতেন। তাহার পিতার নাম নরসিংহ 
ও মাতার নাম রুক্িনী। তিনি পন্স- 
পুরাণ” “কালিকাপুরাণ” ও. ন্বাধার” 
গন্ধে রচনা করিয়াছেন । তিনি সংস্কৃত 

জানিতে না। সুতরাং সংস্কত 
পল্পপুরাণ পাঠ করিতে পারেন নাই। 

একমাত্র লোকপরম্পরায় শুনিয়া মহা" 

দেব তনয়া মননাদেবীর শ্বপ্রাদেশে 

তাঁহারই পুজা ও মাহাত্ব্য প্রচার 
করিবার জন্ত ঠাদসদাগরের উপাখ্যান 

অবলম্বনে বৃহৎ গ্রন্থ পদ্মপুরাণ রচন। 

করিয়াছিলেন । এই পদ্মপুরাণ গ্রন্থের 

প্রাচীন অনুলিপিতে যছুনাথ পণ্ডিত, 

জানকীনাথ পণ্ডিত, দ্বিজবং'শী দাস ও 
জগয্লাথ বিপ্র এই কয়েকজন কবিরও 
ভণিত! দৃষ্টি হয়। নারায়ণ দেব রচিত 

কালিকাপুরাণথানিও একটি বুহৎ এন্থ। 

ইহাতে কালিক'দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত 

হইয়াছে । ইহাতেও বলরাম দাস ও 
জয়দেব দাসের ভরত দৃষ্ট হয়। 

তাহার রচিত স্বপ্নাধ্যায়খানি একটি ক্ষুদ্র 
গ্রন্থ । অনুমান ত্রীঃ যোঁড় শতাবীতে 

তিনি বর্তমান ছিলেন। 

নারায়ণ দেব--(১) চট্টগ্রামের একজন 

প্রাচীন বাঙ্গাধী কৰি। তিনি বিবিধ 

ছদে একখানি কালিকাপুরাণ প্রণয়ন 

করেন। তাহার জীবিতকাল অজ্ঞাত । 

নারায়ণ দেব (দ্বিজ )-_“নুকনান্ি 
নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা 

বলিয়া এক নারায়ণ দেবের কথা 

জীবনী কোষ ১১৮৬ 

জান! যায়। “মৃকৰি নারারণী” শব্ধই 

ক্রমে স্থুকনান্গি রূপ প্রাণ্ড হইয়াছে, 

এইরূপ অনেকের মত ।.তাহার রচনা- 

প্রণালী সম্পূর্ণ কামরূপীর কথ।র অগ্র- 

যারী এবং তিনি দরঙ্গের রাজার আজ্ঞার 

এই গ্রন্থ রচনা করেন | ্ 

নারায়ণ দৈবজ্ঞ--তিনি গ্রমিদ্ধ 
জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ৪ “নুধারস সারনী, 

নামক গ্রন্থের রচন্িতা অনন্ত দৈবজ্জের 

পুত্র । ১৪৯৩ শক্ষে (১৫৭১ গ্রাঃ) তিনি 

“মুহুর্বমার্তগঁ নামক মুহূর্ত বিচ।র 

বিষয়ক গ্রন্থ রচন! করেন। 'মার্তগড 

বল্লভ' নামে ইহার এক টাকাও তিনি 

স্বয়ং রচনা করেন। নারাপনণের পুর 
গঙ্গাধরও একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ 

পণ্ত ছিলেন। তিনি গ্রহ লাঘবের 

উপর “মনো রমা” নানী টাক! রচন৷ করিয়া 

ছিলেন। অনন্ত দৈবজ্ঞ ও গঙ্গাধর 

দৈবজ্ঞ দেখ। 

নাপায়ণ (দ্বিজ )__ প্রাচীন বাঙ্গালী 
কি। কুচবিহারের নৃপতি উপেন্ত্ 

নারারণের অনুঙ্গ খঞ্জানারায়ণের 

আদেশে ঠিনি নারদীয় পুরাণ রুচন। 

করেন (খ্রীঃ ১৮শ শতাব্বীর মধ্য ভাগে)। 

নারায়ণ ল্যার়পঞ্চানন একজন 

বৈয়াকরনিক ও টীকাকার। ভিনি 
ব্াযাকরণরদীপিকা১ নায়ী একখংনি টাকার 

পুথি রচন! করেন (অন্ু-১৫৩৩ শক)। 

নারায়ণ পাল - তিনি বঙ্গের পাল- 

বংশীয় নরপতি প্রথম বিগ্রহ পালের 
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পুত্র। বিগ্রহ পাল চৈহৈয় বংশীয় (চেদী 

বা কলচুরী) লজ্জাদেবীকে বিবাহ 
করেন। এই মহ্ষীই নারারণ পালের 

জননী। এই সময়ে গুর্জর পতি 

ভোজদেব বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। 

বিগ্রহ পাল (১ম) ও তৎপুত্র নারায়ণ 
পাল যুদ্ধে পরাঞ্জিত হট্্য়াছিলেন 
পালরাজগণ মগধ ও তীরভূক্তির (বর্তমান 

তীরভৃত বা! ব্রিস্ৃত) অধিকাংশ স্থান 

ভোজরাজকে দিতে বাধ হইয়াছিলেন। 

নারায়ণ পাল প্রা অর্ধ শতাব্দী রাজ্য 

শাসন করেন। এই মময়ে পাল সাম! 

জ্যের বছস্থান পরহস্তগত হয়। নারাপ্নণ- 

পাল দেবের রাজত্বের প্রথম ভাগে 

মগধ তাহার অধিকারে ছিল। কারণ 

তাহার সপ্তম রাজ্যান্কে ভাগের 

নামে এক ব্যক্তি গয়। নগরে একটা 

আশ্রম প্রতিষ্ঠ। করিগ্লাছিলেন। তাহ'র 
সপ্তদশ রাঁজ্যাঙ্কে তিনি মুদ্গ গিরি হইতে 

মুঙ্গে র) ত্রিনুতের অন্তর্গত একটা গ্রাম 

মহাদেবের অর্চনা ও পাশুপত আচার্য্য 

পরিষদের ন্যবহার্থ দান করিয়াছিলেন । 

সুদার্ধকাল রাঞ্ভোগের পয় তিনি 

পরলোক গমন করিলে, তাহার অপতা 

রাজ্য পান রাজ। হইয়াছিলেন। 

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়--এক জন 

বৈয়াকরশণিক। তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম__“সারাবলী ধাকরণ।, 

নারায়ণ বর্থা--(১) পালবংশীয় নৃপঠি 
ধর্মপালের রাজত্বকালে তিনি পৌণ্ড,- 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক নারায়ণ ভট্ট 

বন্ধনের মহানামস্ত পদে আনীন ছিলেন। 
তিনি শুভন্থলিতে “বুদ্ধ নারারণ তষ্টারক' 
নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করেন । | 

নারায়ণ বর্মা-(২) তিনি প্রাগ 
জ্যেতিষপুরের পুষ্যবংশীয় নর়পতি হে 

বন্দার পরে, রাজ। হইয়াছিলেন। তাহার 

পত্ধীর নাম রেবতী ছিল। তাহার 
পরে মহাভূত বন্ধ! রাজা হুইগাছিলেন। 
পুষ্যবর্ম। দেখ। 

নারায়ণ বল্পভ শ্রীচন্দ পাল--তিনি 
গন্ধব্ব রাজার পুত্র। তিনিই নারাঙণ 
দুর্গ স্থাপন করেন। কর্ণগড়, বলরাম- 

পুর ও নারারণ গড়ের রাজার! খননর। 
রাজার সামন্ত নরপতি ছিলেন। এই 

তিন রাজ্য মিলিত হইয়া থয়র! রাজোর 

বিনাণ সাধন করেন। থয়র! জাতির! 

দন বৃত্তি ্বারাই সাধারণতঃ জীবিক। 

নির্বাহ করিত। তিনি তাহাদের দল- 

পতি বিনারককে কৌশলে হস্তগত 

করিয়া, এই জাতিকে নৈন্ত শ্রেণীতে ও 

কৃষিকাধ্যে নিধুক্ত করান। তিশিভিন্ন 

স্থান হইতে লোক আনয়নপুর্বক স্বদেশে 

স্থাপন করিগাছিলেন। তিনি ১২৯৬ 

ধ্রীঃ অব্ূ হইতে ১৩১৩ খ্রীঃ অব পর্যন্ত 
রাঞ্ত্ব কির! পরলোক গমন করিলে 

তাহার পুব দেবীবল্লত শ্রীস্দনপাল 
রাজ। হন। | 

নারায়ণ ভট্র-(১) তিশি একজন 
গ্যোতির্ধিন পণ্ডিত। চমৎকার চিন্তা 
মণি জাতক? তাহারই রচিন্ত। 
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নারায়ণ ভউ--২) তিনি সামুন্ত্রিক 
অয়টমিংহ বিরচিত জাতক তন্ত্রমার ব 

কর্ম প্রকাশ, গ্রস্থের “কর্ম প্রকাশিক| 
নুধানিধি, . নামক টীকা রচন। 
করিয়াছেন। 
নারায়ণ ভট্ট-€৩) তিনি একজন 
গুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং ঘ্রীঃ ষোড়শ শতা- 

বীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি 

দক্ষিণাত্যবাণী ছিলেন। তাহার পিতার 
নাম রামেশ্বর ভট্ট। নারাপ্পণের রচিত 
বৃন্তরত্বাকরের টীকা! অতি গ্রসিদ্ধ। 
তাহার পৌত্র নারায়ণ ভট্ট একজন 

বিখ্যাত লোক । সম্ভবতঃ এই নারায়ণ 

ভট্টই বল্পভাচার্যের গুরু ছিলেন। 

নারায়ণ ভট্ট -(৪) শ্রীচৈতন্তদেব বৃন্দা: 
বনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য 

অনেককে তথার প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে 

লোকনাথ গো হ্বামী অল্প বয়সেই বৃন্দাবন 
প্রবাী হইয়াছিগপেন। তিনি রূপ, 

সনাতন ও নারায়ণ ভট্ের সহায়তায় 

বন্ত লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিয়া তাহাদের 
নামাকরণ করিয়াছিলেন । ১৫৫৩ খ্রীঃ 

অবে নারায়ণ ভট্ট সংস্কৃত ভাষায় 

লিখিত, তাহার 'ব্রজভাববিলান+ ন।মক 
গ্রন্থে পৌকনাথ গোন্বামী কর্তৃক অবি- 
স্কত ৩৩৩টী বনের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

নারায়ণ ভট্টাচার্য, বিদ্যাভুষণ-_ 
একজন বিশিই পণ্ডিত ও উপন্তাম 

লেখক। হুগলী জেলার খানাকুল 

কৃঞ্চনগরের নিকটবর্তী পোল গ্রামে 
তিনি জন্নগ্রহণ করেন । তাহার 
পিতার নাম পীতাম্বর. ভট্টাচাধ্য। 
স্কৃত সাহিত্যাদিতে তাহার প্রগাঢ় 

জ্ঞান ছিল । তিনি «নবোধন+, “কথা কুঞ্জ 

প্রভৃতি বনু উপন্তান প্রণয়ন করিয়া" 

ছেন। তিনি জৈন পঞ্চিত হেমচন্দ্রের 
অভিধান “চিন্তামণির+ মূলসহ বঙ্গানুবাদ 

করিয়াছেন। 

নারায়ণ ক্লাও পেশুয়া-বাল!লি 

রাও পেশুর়ার তৃতীয় পুত্র | ১৯৭৭০ 

শ্রী; অন্দেতিনি তাহার ভ্রাতার পরি- 
ত্ক্ত পুণার গিংহাননে আরোহণ 

করেন। ১৭৭২ ত্ী;ঃ অন্দে তাহার 

পিতৃব্য রথুশাথ রাও তাহাকে পিহত 
করেন। নারায়ণ রাও নিহত হইলে 

তাহার শিশুপুত্র খিবাজী মধুরাও গিংহা- 
মনে আরোহণ করেন। রদুন!থ 

দিংহাদন লাভে অকৃতকার্য হইন্ধা, 

স্থরাটে ইংরেজ কোম্পানীর আশ্ররে 

আগমন করেন। 

নারায়ণ, রাজ__ একজন আধুর্বেদ 

শাস্্বেতা। 'নারায়ণ বিনাস* নামক 

গ্রন্থ তাহার রচিত। 

নারায়ণ স্বামী __রামানন্দী সম্প্রনায়ের 
একজন চাধা। ১১৮৬ বঙ্গাবের 

চৈত্র মাসে (১৭৮০ খ্রীঃ) অযোধ্য। নগ- 

রের চারি ক্রোণ উত্তরে চুপিয়া নামক 
গ্রামে ভ্রন্ধণবংশে তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পুর্ব নাম ঘনহবা(ম এবং তাহার 
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পিতার নাম হরি গ্রদাদ। তাহাদের ভিন 

সহোদরের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব" 

জ্যেষ্ট। ঘনগ্তামের দশ বৎসর বয়দের 
সময় তাহার পিতামাতা পরলোক গমন 

করেন। তখন হইতে ঠিনি সংদারের 

প্রতি উদাসীন হইয়! পড়েন এবং বার 

বতসর বয়সের সময় সংসার ত্যাগ 

করিয়া, মন্ন্যাপী বেশে তীর্থ ভ্রমণে ঝছ- 

গত হন ও ভারতের বন্থ তীর্থ ভ্রমণ 

করেন। বিবিধ শান্তর আলোচন৷ করিয়া 

তিনি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া- 

ছিলেন। উপিশ বৎসর বয়সের সময় 

তিনি কাঠিগ্াগড় প্রদেশে গমন করেন 

এবং পরে জুনাগড়ের নিকট শ্রীলোজ 
গ্রানে যাইয়া! “রামানন্দী সম্প্রদায়ের, 

প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা 

গ্রহণ করেন। তিনি নানা গুণে রামানণ 

স্বামীর অঠিশয় প্রিয় শিষ্ঞা হইয়!- 

[ছিলেন। গুরুই তাহাকে ঘনশ্তাম নামের 

পরিণর্তে নারায়ণস্বামী নান প্রদান 

কবেন। রামানন্দ স্বামীর মৃত্যুর পরে 

[৩পি রামানন্দী সম্প্রদায়ের আচার্য্য 

পদে অভিষিক্ত হন। ১৮০৪ শ্রী; অব 

তিনি আহম্মদ বাদে স্বীয় ধর্মমত প্রচা- 

রার্থ গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে 

১৮৯১ এঃ অবে ভাউনগর রাঞ্জোের 

গড়হড়। নামক স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়া 

থছুলোককে শিষ্কু করিনাছিপেন। 

তাহার ধর্মোপদেশে পাধণ্ডেরও চিত্ত 

বিগণিত হইত। গড়হড়া গ্রামে তিনি 

ভারভীয়-এভিহাজিক নায়ায়ণী 

প্বাদা-কাছরের দরবার” নামে একটা 
মন্দির নির্ধাণ করাইতে আরস্ত করিয়া. 

ছিলেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হইবার 
পুর্কেই ১৮২৯ খ্রীঃ অন্ে তিনি দেহ 
রঞ্ষ। করেন। শিল্তুগণ তাহার স্তবতি 

রক্ষার্থ তাহার শ্বশানের উপর একটি 

বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করান। মৃত্যু সময়ে 
তাহার পাঁচ লক্ষ শিষ্ত ছিল। ' 
নারায়ণাচার্য্য-.(১) তিনি আশলাঁন 

সত্রাদির বৃত্তি রচনা করিয়। গ্রসিদ্ধি 

লাভ করিয়াছেন। 

নারায়ণাশ্রম আচা্য- একজন 
অধৈত্যবাদী। তিনি আচার্য নৃসিংহা- 

শ্রমের শিষ্য | ষোড়শ শতাবীতে তিনি 

বর্তমান ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুর 

কৃত 'অদ্বৈতদীপিকা” ও “ভেদধীকার' 

ন।মক গ্রন্থঘ্ধয়ের উপর 'অদৈতদীপিকা 

বিবরণ" ও “ভেদধিক্ক!র সংক্রিয়া+ নামক 

টাক! প্রণয়ন করেন। ভেদধিক্কার 

সতক্রিয়ার উপরে শুদ্ধানন্দ শ্বামীর 

জনৈক শিষ্য “ভেদধিকার সংক্তিয়ো- 

জ্জল1” লামক টক প্রণয়ন করিয়াছেন। 
নারায়ণাশ্রম গ্ৈতবাদ খণ্ডন ও অদ্বৈত- 

বাঁদ সুদৃঢ় করিবার জন্তই স্বীয় টীকা 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

নারায়ণী-বিহ্ধী মহিলা । তিনি 
স্কত ব্যাকরণে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে 

পারদর্শিণী ছিলেন। তাহার ম্বামীর 

নাম রামমাণিক্য বিস্তালঙ্ক'র | (রাম- 

মাঁণিক্য বিগ্লঙ্কার দেখ)। 



নারোপ1--একজন প্রাচীন বৌদ্ধ 
চ্ধ্যাপদ রচরিতা ও সিদ্ধাচারধ্য। 
নারোশকর- বুদেল খণ্ডের মহারাজ! 
ছত্রপাল, বাজীরাও গেশওয়াকে ঝান্লী 

প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । বাঙ্ধী- 
রাও পেশওয়ে নারোশস্কর নামক এক 

মহারাট্া সর্দ1রকে গ্রই প্রদেশের শাসন 

কর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিই 
ঝান্সীর প্রথম শাসন বর্তা। তাহার 
পরে রঘুনাথ রাও ১৭৫৬ খ্রীঃ বে 

শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছত্র- 
পাল দেখ। 

নার্দদ--তিনি একজন জ্যোতির্বিদ 
পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সৃর্ধ্য সিদ্ধান্ত 

অবলম্বন করিয়! গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 

কিন্তু তাহার গ্রন্থ এখন আর গাওয়! 

যাঁর না। রঙ্গনাথ নুর্য সিদ্ধান্তের 

টাকায় নার্দের ক্লোক উদ্ধার করিয়া- 

ছেন। তিনি ১৩৯০ শকে (১৩৭৮হীঃ) 

বর্তমান ছিলেন। তাহার পুত্র পল্পনাভ 

ও পৌন্ দামোদর প্রসিদ্ধ জ্যোতিরবিদ 

পঙ্ডিত ছিলেন। পল্পনাভ ও 

দামোদর দেখ। 

মালক-_একজন বৌদ্ধ আচার্ধা। 
যুবরাজ দিদ্ধার্থের জন্স হইলে তিনি 
বাদ পাইয়া শিশু সিদ্ধার্থকে দর্শন 

করিবার জন্থ, গুদ্ধোধনের আলয়ে উপ- 
নীত ছন। “নুভলিপাত' নামক বৌদ্ধ 

শান্জ গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি নুমধুর 
গাগা আছে। 

জীবনী-কোব ১১৯০ 

নামির_দিদলীর শাহ ঘাঁরিক্র পুন 
উর্দী কবি শাহ নামিরউদ্ধিনের কবিঞ্জন 

স্থুলভ উপাধি। সাধারণত্বঃ তিনি 

মিঞা কাল্পু নামেই পরিচিত। জীবনের 

শেষভাগে তিনি হায়দরাবাদের মহা- 

রাজা চণ্লালের অধীনে কার্ধ্যে নিষুক্ত 

ছিলেন। ত্রস্থানেই ১৮৪০ তরী; অব 
তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার 

মৃতার পর তদীয় শিষ্য মহারাজ দিংহ 
তাহার কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া- 

ছিলেন। 

নাসির আলী মোল্ল।-_শাজাহানা- 
বারের একজন কবি। তাহার কবিজন 

সুলভ উপাধি আণি। শিরহিন্দ নামক 

নামক স্থানে তাহার জন্ম হয়। 

খী; অবে দিল্লী নগরে তাহার মৃত্যু 
হয়। তীছার রচিত একখান! দেওয়ান 

ও একখান! মননবা রহিগ়াছে। 

নামিরউদ্দিনল--' ননরত শাহ) তিনি 
ংলার প্রসিদ্ধ নবাব হোশেন শাহের 

পুত্র এবং ১৫১৯ -১৫৩২ শ্রী; অব পর্য্যন্ত 

তিনি রাজত্ব করেন । তিনি বাংলা 

১৬৭৯৭ 

| দেশের লানাস্থ!নে অনেকগুপি সুন্দর 

সুন্দর মস্জিদ নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে 

পাবন! জিলার অন্তর্গত তাড়াশ থানার 
অধীন নওগ।ও নামক স্থানের মস্জিদটা 
অগ্ততম। তিনিই ত্রিপুরা রাজা আক্র- 
মণ করিয়াছিলেন । 

লালিরউদ্দিন_একজন গ্রাচীন মুসল- 
মান টৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা । 



১১৪৯১ 

নালিরউদ্ধিন কুবাচা অখবা কাছ 
__সিদ্ধুদেশের শাসনকর্ত।। খলিফ! 

আবছুল মালেকের পুত্র ওয়ালিদের 

রাজত্বকালে যখন হজ্জাজ বিন ইউসফ 

বোনবার শাদনকর্তা ছিলেন, সেই সময়ে 

সিন্ধুদেশে মুললমান ধর্ম (প্রচার হয়। 
৭০৬ শ্রী; অন্দে (হিঃ ৮৭) হজ্জাজ, মামুদ 

হোশেনকে একদল সৈশ্তসহ মেকরাণ 

( বেলুচিস্বানের দক্ষিণাংশ ) অধিকার 

করিতে প্রেরণ করেন। তিনি দেই 
দেশ অধিকার করিয়! তৎপ্রদেশবাসী 

অনেক বেলুচিকে স্বধর্মে দীক্ষিত 

করেন । হজ্জাজ তৎপরে বুদমিন নামক 

এক ব্যক্তিকে দেবল (পিন্ুনদ তীরবর্তী 
বর্তমান তাত্তা) অধিক!র করিতে প্রেরণ 

করেন। কিন্তৃতিনি প্রথম উদ্ভমেই 

নিহত হন। হজ্জাজ ইহাতে নিরাশ না 

হইয়। ৭১২ খ্রীঃ অব্যে হিঃ ৯৩) আপন 

আত্মীয় অকিল তাকাফির পুত্র ইমাদ- 

উদ্দিন মোহাম্মদ বিন কাঁশিমকে সেই 

প্রদেশ অধিকার করিতে ছয় হাজার 
সৈম্তমহ প্রেরণ করেন। তিনি দেব- 

লের অধিপতি দাহিরকে নিহত করিয়া, 

সেই প্রদেশ অধিকার করেন । মোহা- 

মদ পিন কাশিমের মৃত্যুর পরে আন- 

সারী বংশীয় লোকের! সিদ্ধুদেশে রাজত্ব 
করেন। তাহাদের পরে সুমারাবংশীয় 

জমিদারের প্রায় পাঁচশত বৎসর এই 
প্রদেশে রাজত্ব করেন। তৎপরে 

১৩৩৬ শ্রীঃ অবে (ছিঃ ৭৩৭) মুমানা- 

বংশীয় জাম উপাধিধারী কোনও মর্ঘায 
তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়! সিদ্ধুদেশে 
আধিপত্য স্থাপন করেন। এই বংশেরই 
রাজত্বকালে ভারতের মুসলমান 

সমাটের! মাঝে মাঝে সিদ্ধুদেশ অধিকার 

কারয়! মুসলমান শাসনকর্ত। নিষুক্ত 
করিতেন। এই সফল শাদনকর্তী- 

দিগের মধ্যে নাসিরউদ্দিন কুঁবাচাই 
প্রথমে দিদ্ুদেশের গ্বাধীন নরপতি 

বলিয়৷ ঘোবণা করেন এবং নিজ নামে 

খোতবা ও মুদ্রা! মুদ্রিত করেন। তিনি 
দিল্লীর সম্বাট কুতবউদ্দিন আইবাকের 
কন্তাকে বিবাহ করেন। তিনি প্রথমে 

সাহাবউদ্দিন মে'হাম্মদ থোপীর ক্রীতদাস 

ছিলেন এবং তৎকর্তৃক ১২০৩ শ্রীঃ অবে 
(হিঃ ৬০০) মুলতানের অন্তর্গত উচ্ছার 
শাদনকর্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১২১০ 
অব (হিঃ ৬০৭) কুতবউদ্দীনের 

মৃত্যুর পরে তিনি পিদ্ধুদেশ আক্রমণ 

করিয়। অধিকার করেন এবং দিল্লীর 

অধীনতা অবলম্বন করেন । পিদ্ধু ব্যতীত 

মুলতান, কোহরাণ ও স্ুর্সতি প্রদেশও 

তাহার অধিকারভূক্ত ছিল। গঞজনীর 
অধিপতি তাজউদ্দীন ইপছু্দ হইবার 
তাহার রাগ্য আক্রমণ করিয়! পরা- 

জিত হুইর! পলায়ন করিতে বাধ্য হন। 

১২২৫ শ্বীঃ অবে (ছিঃ৬২২) দিল্লীর 

সম্রাট শাসসউদ্দিন আলতমাপ তীছার 

রাঞ্য আক্রমণ করেন। নাসিরউদ্দিন 

উপার়ান্তর না দেখিয়! পরিবার ধনরত্ব 



নাসিরউদ্দিন 

ও সহচর্গণ সমভিব্যাহারে নিকটবর্তী 
কোনও দ্বীপে গমানার্থ একটা অর্ণব- 
পোতে আরোহণ করেন। কিন্তু ঝটিকা- 
ঘাতে পোত জলমগ্ন হওয়ায়, সকলেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হুন। নাসিরউদ্দিন 

২২ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । তৎ- 

পরে সিদ্ধুদেশ কখনও দিল্লীর অধীন 

কথন স্বাধীন থ।কিত। নিয়ে রাজপুত 
স্থমানাবংশীয় রাজাদের লাম দেওয়া 

গেল। তাহাদের উপাধি জাম ছিল। 

১.। জাম আত্মা ১৩৩৬-_১৩৩৯ খ্রীঃ 

(হিঃ ৭৪০)। ২। জাম চোবান, জাম 

আফার ভ্রাতা ১৩৩৯--১৩৫৩ খ্রীঃ অব 

পর্যন্ত ১৪ বৎমর। ৩1 জাম বাণী, 

জাম আক্রার পুত্র ১৩৫৩--১৩৬৭ খ্রীঃ 

অব পর্যন্ত ১৫ বৎসর । ৪1 জাম 

তিচ্মার্গি, জাম আফ্রার পুত্র, ১৩৬৭-- 

১৩৮১ খ্রীঃ অব্ব পধ্যস্ত ১৩ বতলর। 

৫€ | জাম সালাহউদ্দীন, তিনি মুনলমান 

ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৩৮*--১৩৯১ খ্রীঃ 

অব পর্য্যন্ত ১১ বখসর। ৬। জাম 

নিজামউদ্দীন, জাম সালাহউদ্দীনের পুত্র। 
১৩৯১-১৩৯৩ শ্রী; অব। ৭। জাম 

আলিশার, জাম নিজামউদ্দীনের পুত্র। 
১৩৯৩--১৪ ০৯ শ্রী; অব পর্য্যন্ত । ৮। 

জাম গিরাণ, জাম তিম্মার্জির পুত্র। 
দিংহা সনারোহণের দ্বিতীয় দিনে তাহার 
মৃত্যু হয়। ৯। জাম ফতে খঁ।, ইস্কন্দর 

খাঁর পুত্র। ১৪০৯--১৪২৩ তরী: অব 

পধ্যস্ত। ১০। জাম তোলগক, জাম 

জীবনী*কোষ ১১৯২ 

ফতে খর ভ্রাতা । তিনি গুক্গরাট জয় 

করেন। ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া 

তিনি পরলোক গমন করিলে, তাহার 

আত্মীয় জাম মোবারক শিংহাগনে 

আরোহণ করেন কিন্ত তিন দিন 

পরেই পিংহাসন্চ্যুত হন। ১৯। জাম 

সেকেন্দর, ফতে খার পুত্র । দেড় 

বর রাজত্ব করিয়া ১৪৯৫২ খ্রীঃ অব 

মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১২1 জাম 

সঞ্জর, সিদ্ধুদেশের পুর্বরাঁজবংশীয় | 
১৪৫২-_-১৪৬০ খ্রীঃ অব পধ্যস্ত। ১৩। 

জাম নিজামউদ্দীন সাধারণতঃ জামননু 

নামে পগিচিত। মুলতানের অধিপতি 

হাননলঙ্গার সমদাময়িক | ১৪৬০---৪৮৯ 

গ্ঃ অন্ধ পধ্যন্ত ৩* বংসর রাজত্ব করেন। 
১৪। জাম ফিরোজ, নিজামউদ্দীনের 

পুত্র। প্রায় ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। 

১৫২* খ্রীঃ অবে কান্দাহারের শাঁপন- 

কর্ত। শাহবেগ আর্গীন পিন্ধুদে এ আক্রমণ 

করিয়া অধিকার করেন। 

১৫২০ ত্রীঃ অব্দ পর্যন্ত । 

বেগ আর্গান, ১৫২০--১৫২৩ খ্রীঃ অন্ধ 

পর্যন্ত । ১৬। শাহ হোশেন আগান, 

১৫২৩--১৫৫৪ খ্রীঃ অব । ১৭। মামুদ 

(বন্ধরের অধিবাপী) ১৫৫৪---১৫৭২ 

শ্রীঃ অব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তুহ- 

কালে সম্রাট আকবর তাহাপ রাজা 

অধিকার করেন। পাঠান রাজত্বের 
সময়ে তাহাদের স্বাধীনতা কিছুমাত্র 
ব্যাহত হয় নাই। 

১১৮০৯ 

১৫ | শহ- 
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নাসিরউদ্দিন খিলিজি সুলতান _ 
মালবের অধিপতি । ১৫০০ ত্বীঃ অব্র 

২৫ শে অক্টোবর (হিঃ ৯০৬, দ্বিতীয় 

ববির ২৭ শর) তাহার পিতা খ্য়াস- 

উদ্দীন খিলিজি পরলোক গমন করেন। 

পিতার মৃত্যুর. কিছুদিন পুর্ববেই তিনি 
দিংহামনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 

১৫১১ গঃ অন্দের (হিঃ ৯১৭) তাহার 

মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্কেই তিনি স্বীন্ 

তৃতীয় পুত্র মামুদকে উত্তর।ধিকারা 

বণিয়। ঘোষন। কগিয়াছিলেন। 

নাসিরউদ্দিন গুন্বধি কাজী_ঙিনি 
একজন সর্বত্যাগী সন্নাসী ছিলেন। 

কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনাও করি 

তেন ন।, এবং সহজে কিছু গ্রহণও 

করতেন না। তিনি সমাধি ক্ষেত্রে 

পিশ্মিত একটী ইষ্টক্কালরে বন করি- 

তেন। তাহার শিষ্েরাও তাহারই 

মত মব্বত্যাণগী ও নির্লোভী ছিলেন। 

অনাহর জাপত হুর্বলতায় দণ্ডায়মান 

থাঁকতে অমমর্থ হইবার আশঙ্কার, 

তাহার শিষ্বেরা গৌহ্ শৃঙ্খলে স্বীপ্ দেহ 
কোনও স্তপ্তের সঙ্গে বাধিরা রাখতেন। 

সৌনলপুরে তিনি পরলোক গমন করেন। 

তাহার রচিত গ্রন্থে নাম মুনশ।রিয়া- 

ই-সাফ 1, 

নাসিরউদ্দিন বগরা খা, স্থলতান-_ 
ধাঙ্গাণার একজন শাগনকর্ত।। দিল্লীর 

সম।ট গিয়ামউদ্দীন বলবন তদানীন্তন 
বাঙলার শাসনকর্তী তোগরল খ। 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক নামিরউদ্দিন 

বিপ্রোহী হইলে, তাহাকে নিছত করিয়া, 

স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র নাপিরউদ্দিনকে বাঙ্গ।- 

লার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

গিয়াসউদ্দীন পুর্রকে রাজ্যশাসন বিষয়ে 

কতকগুলি সদুপদেশ প্রদান করিয়।- 

ছিলেন। নাঁদিরউদ্দিন পিতার উপদেশ 

অন্ুমাঞ্জী অতিশয় স্থনামের সহিত বঙ্গ 

দেশ শানন করিতে লাগিলেনকিছু- 

কল পরে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্থলতান 

মোহাম্মদ, মুলতাঁনের সন্নিকট মুঘল- 

দিগের সহিত এক যুদ্ধে, নিহত হল। 
সম্রাট গিয়ালউদ্দীন প্রিয় পুত্র মোহান্ম- 

দের মৃত্যুতে অতিশয় শোকাঁতিভূত 

হইয়া পড়িলেন এবং নাপিরউদ্দিনকে 

দিলীতে আশিবার জন্ত আদেশ করি- 
লেন। পিতার আদেশ অনুযায়ী 

নাগিরউদ্দিন দিলীতে গমন করির। 

তাহাকে সাস্বন। প্রদান করিতে লগি- 

লেন। সেই সময় দত্রাট গিয়াসউদ্দীন, 

পুত্র নাসিরউদ্দিনকে বণিলেন,_-“আমি 

তোম।র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শোকে অতিশয় 
মুহামান, গীড়িত ও নৈষগিক কাধ্যে 
একেবারে অক্ষম হইয়াছি। আমি 

শীন্তই মৃত্যুমুখে পতিত হইব। যোহাম্ম- 
দের এক পুত্র খুসরু বর্ণমান, এ পুত্রই 

পিংহামনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী) কিন্ত 

সে এখনও বালক এবং সাত্রাজ্য পরি- 

চালনা কর তাহার পক্ষে সম্ভব নছে। 

তুমি আমার নিকট অবস্থান কর এবং 

আমার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ 



নাসিরউদ্দিন 

করিয়া, নুশৃঙ্খলার সহিত রাজা পরি- 

চালন! করিও*। নাসিরউদ্দিন পিতার 

ইচ্ছায় সম্মত হইয়া, তাহার নিকট 

অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল 

পরে সম্রাট গিয়াসউদ্দীন কিঞিৎ সুস্থ 

হইলেন। ত্দষ্টে নাদিরউদ্দিন বঙ্গদেশে 

পুনরাগমন করিতে মন্কল্প করিলেন, 

এবং" গ্র্ষ দিবদ মৃগয়াচ্ছলে পিতাকে 

ন| বলিয়া। বঙগদেশে চলিয়া আসেন। 

তাহার এই কার্ষ্যে সম্রট অতিশয় 

মম্ীহত হইলেন এবং মোহাম্মদের পুত্র 

খুগরুকেই তাহার সমস্ত রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। 

তৎপরে ১২৮৩ খ্রীঃ অন্দে ( হিঃ ৬৮৫) 

সম্রাট পরলোক গমন করিলে রাজ কর্ম 

চারীগণ মোহাম্মদের পুত্র খুদরুকে 

নিংহাদনে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, নামির- 
উদ্দিনের পুত্র অষ্টাদশ বর্ষীগ্ন যুবক 
কায়কোবাদকে লিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 

করিঞ্েন। কায়কোবাদ অল্পকালের 

মধ্যেই অতিশয় ছুরাচারী হুইয়! উঠি- 
লেন এবং সমস্ত সময় প্রমোদ গৃহে 
স্ব! ও নারীতে মত্ত থাকিতেন। তখন 

মন্ত্রী নিজামউদ্দীনের হস্তে গ্রধানতঃ 

রাজ্যের শাসন ভার অর্পত ছিল। 

'নিজামউদ্দীন অযোগ্য ও কায়কোবাদের 

কুপরামর্শদাত৷ ছিলেন। নাপিরউদ্দিন 

পুত্রের রাজ্য প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া, 

ধতদুর না সুখী হইলেন, কিন্ত তাহার 
হফফার্ধ্যের কথা শুনি! ততোধিক মন্া- 

জীবনী-কোঁধ . ১১৯৪ 

হত হইলেন। নাসিরউদ্দিন পুত্রকে 
উপদেশপুর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়া মিত্র- 

রূগী শত্রু নিলামউদ্দীনকে বিনাশ করি- 

বার জন্ত পরামর্শ দিলেন। কিন্ত 

তাহার এই উপদেশপুর্ণ পত্রেও কোন 

ফল হুইল না৷ দেখিয়1, নাসিরউদ্দিন 

দিল্লী অধিকার করিয়। স্বয়ং রাজকার্ধ্য 
পরিচালন করিবার জন্, পুত্রের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। অপরদিকে পুত্র 

কারকোবাদও মন্ত্রীর পরামর্শে পিতার 

প্রতি অসন্তষ্ট হইয়া, বহু সৈন্তদহ বর্গ- 

দেশের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; 
নাসিরউদ্দিন যুদ্ধে পুত্রকে দমন কর! 

অসম্ভব মনে করিয়।, পুত্রের নিকট 

সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কায়কো 

বাদ মন্ত্রীর প্ররোচনায় সন্ধি প্রস্তাব 

অগ্রাহা করিয়।, যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত হই- 

লেন। তৎপর তিন দিন পর্ধ্যন্ত উভয় 

পক্ষ হইতে পত্র বিনিময় হইল । চতুর্থ 

দিনে লাদিরউদ্দিন স্বীয় পত্রে দিয় 

লিখিত কথ। কয়টি লিখিয়! পাঠাইলেন। 
পহে প্রিয় পুত্র! আমি তোমার দর্শনা- 

ভিলাষী, তোমাকে না দেখিগ্। আমি 

স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার 

হৃদয় অনল দঞ্চ, আমি কিরূপে তোমার 

দর্শন লাভ করিব, তাহ! বল; যদি অন্ধ 

নমন দ্বয়ে পুনরায় দৃষ্টি শক্ত প্রদান 

কর, তবে তদ্দীরা তোমার অনিষ্ট 
সাধিত হইবে না। জনৈক পার্শি কবি 

বলিয়াছেন, দ্বর্গ "পরম স্থখকর, কিন্ত 
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নুহদ সম্মিলন তদোধিক সুখকর।» 

কায়কোবাদ পিতার এই পত্র পাঠ 

করিয়া, অতিশয় মন্্াভত হইলেন এবং 

একাকী পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 

মনস্থ করিলেন। কিন্তু হষ্ মন্ত্রী ইহাতে 
বাধা প্রদান করিয়। বলিলেন যে, 

“তাহার জনক হইলেও তদপেক্ষ। হীন. 

পদস্থ নৃপতির সহিত ভারত সম্রাট 

নেজে যাইয়া সাক্ষাৎ করিলে তাহার 

মর্যাদার হানি হইবে” । অবশেষে 

এই ব্যবস্থা হইল যে, অধোধ্যার সম" 

তলক্ষেত্রে সম্ট কতকগুলি মণ্ডপ 

প্রস্তুত করাবেন এবং লাসীরউদ্দীন 

তথায় উপস্থিত হইয়া, সিংহামনোপবিষ্ 

সআাটকে অভিবাদন করিবেন এবং 

সম্াট পিতাকে দর্শন করিয়া, পিংহাসন 

হইতে অবতরণ করিবেন না । ন!পির- 

উদ্দিন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়1, পুত্রের 

শিবিরে গমনপুর্বক তাকাকে অভি" 

বাদন জ্ঞাপন করিলেন । তখন কায়- 

কোবাদ অস্থির হইয়। অশ্রুবর্ষণ করিতে 

করিতে পিতার চরণে পতিত হইলেন। 

নাপিরউদ্দিন পুত্রকে বক্ষে তুলিয়৷ লই- 
লেন এবং উভয় উভয়কে গাঢ় আণিঙ্গনে 

বৃনুক্ষণ আবদ্ধ করিয়া রাখলেন। 

তৎপর নাপিরউদ্দিন পুত্রের হস্ত ধারণ- 

পূর্বক তাহাকে সিংহাদনে বসাইতে 
গেলেন, কিন্তু পুত্র তাহাতে স্বীকৃত ন৷ 

হইয়া, পিতাঁকে সিংহাসনে বসাইলেন 

এবং তীছার প্রতি যথোচিত সম্মান 

ভারতীয়-এতিহথাসিক গাজিরউদিন 

প্রদর্শন পূর্বক স্বয়ং পিতার পাদদেশে 

অন্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন । এই সময়ে 

কয়েকদিন ধরিয়। ক্রমাগত আনন্দে ।ৎ- 

পব টলিয়াছিল। ততপরে উভয়ের 

মধো সন্ধি হইল। নাণ্রিউদ্দিন এই 

সর্তে বঙ্গদেশ ও উহার অধীনস্থ সমস্ত 

ভূভাগ স্বতস্ত্র বৃপতিরূপে নিজ অধিকারে 

রাখিতে অনুমতি পাইলেনস্ক্ষত দিলীর 

রাজকার্ধ্যে তিনি অর হস্তক্ষেপ করি- 

বেন না । প্রত্যা বর্তনকালে নামির- 

উদ্দিন পুত্রকে রাজ্য শাসন বিষয়ে বহু 

সছুপদেশ প্রদান করিলেন এবং বিশ্বাদ- 
ঘাতক মন্ত্রীর নিকট অতিশস্ন সাবধানে 

চলিতে ও তাহাকে পদচ্যুত করিতে 

বলিলেন। অতঃপর স্নেহভরে পুত্রকে 

আলিঙ্গন করিয়া তিনি বঙ্গদেশের 
অভিমুখে যাত্রা! করিগেন। ইহার পর 

বংসরই ১২৮৩ ধীঃ অনবেে ( ছিঃ ৬৮৮) 

কায়কোবাদ ঘাতক হস্তে নিছুত হন 

এবং ফিরোজ নামক খিলিজিবংশীয় 

একজন সেনাপতি দিল্লীর সিংহাসন 

অধিকার করেন। ফিরোজের রাজত্ব- 

কাল পর্যন্ত নামিরউদ্দিন বিন। গ্রতি- 

বন্ধকতায় বঙগদেশ শানন করিয়াছিলেন। 

ফিরোজের পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর 

সিংহাননে আরোহণ করেন। সম্রাট 

আলাউদ্দীন যেমন নিষ্ঠুর তেমন পরা- 
ক্রমশালী ছিলেন। তাহার ভয়ে নাপির- 

উদ্দিন ইচ্ছাপুর্বক রাজছত্র ও অন্তান্ত 

রাজচিহ্ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি 



নাসিরউদ্দিন 

আপনাকে দিল্লীর অধীন নরপতি 

প্রকাশ করাতে লক্ষণাবতী ও বঙ্গের 
দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশ অধীন সর্দারের 

জমিদ(রীন্ধপে সম্তোগ করিতে অনুমতি 

প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি পুনরার 

রাজচিহ্ধ ধারণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত 

এবং লক্ষ্ষণ।বতী ভূভাগের শামনকর্তৃ- 

পদে পুর্ননিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
তেতালিশ বংসরকাণ বাঙ্গালার শানন' 

কর্ত। ছিলেন৷ ১৩২৭ খ্রীঃ অবে (হিঃ 

৭২৫) তিনি পরলোক গমন করেন। 

তিনি বঙ্গদেশে বিধি/বহিত প্রথম মুনল- 

মান রাজা! । কারণ তাহার পিতা 

সম্রাট গিয়াসউদ্দীন তাহাকে বঙ্গের 

সিংহাপনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার 
পুর সম্রাট কারকোবাদও তাহাকে 

বঙ্গের স্বাধীন নরপতি বিয়া স্বীকার 
করিয়াছিলেন । 

নাসিরউদ্দিন মামু _ নামিরউদ্দিন 
মামুদ ওয়াদি, চিরাগ দিল্লী( দিল্লীর 

প্রদীপ ) প্রভৃতি নামেও তিনি পরিচিত 

ছিলেন। তিনি একজন সাধক এবং 

শেখ নিজামউদ্দীন আওপিয়ার শিষা 

ছিলেন! ন্বীয় গুরুর মৃত্যুর পরে 
তিনি উক্ত সম্মানিত পদ লাভ করেন। 

১৩৫৬ খ্রীঃ অবের ১৬ ই সেপ্টে্র 

(হিঃ ৭৫৭ , ১৮ ই রমজান) শুক্রবার 

তিনি দেহত্যাগ করেন এবং ফিরোজ- 

শাহ বারবক কর্তৃক নির্মিত একটি 
সমাধির অভ্যন্তরে দিল্লী নগরে সমা- 

জীবনী-কোষ ১১৯৬ 

হিত হন। এখয়েরউল মজালিস 
গ্রন্থ জাহারই রচিত । 

নাসিরউদ্দিন মাহাম্ম্দ_তিনি 

দিল্লীর সম্রাট শামমউদ্দিন ইলতিমাঁসের 

অন্যতম পুত্র। তাহার অন্যতম ভ্রাতা 

ময়জউদ্দিন বহরাঁম ১২৩৯--১২৭১ খ্রীঃ 

অব পর্যন্ত রাজত্ব করিয়।, ষড়যন্ত্রের 

ফলে, কারাগারে নিশ্িগ্ড হন। রাজ্যের 

সন্ত্রস্ত লোকের! তাহার মৃত ভ্রাতা 

রুকণউদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন মসা- 

যুদকে সিংহাননে স্থাপন করেন। তিনি 

অতিশয় অযোগা ছিলেন বলিয়।, র!জ্যে 

ভয়ানক বিশৃঙ্খপা উপস্থিত হয়। 

রাজ্যের আমীরের! তাহাকে বন্দী 
করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং 

ইলতিমানের অন্ততম পুত্র নাপির- 

উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন । 

নাগিরউদ্দিন শাহের মন্ত্রী ছিপেন 

উলুগ খা বা গিয়ালউদ্দিন বলবন । 

এই গিগ্াসউদ্ধন প্রথমে ক্রীতদাস 

ছিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রধান অমাত্য 

শ্রেণীতে উন্নীত হন। সম্রাট ইলতি- 

মাপ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বীগ্ন কন্তার 

সহিত তাহার বিবাহ দেন (গিয়াম- 

উদ্দিন বলবন দেখ )। নাসিরউদ্দিন, 

এই গিফ়্াসউদ্দিনের কন্ঠীকে বিবাহ 

করিয়াছিলেন। শ্বশুর মন্ত্রী হুইয়! 

রাজ্যের শৃঙ্খণা বিধানে মনোযোগী 

হইলেন। এই সময়ে বহু ক্রীতদাস 

আমীর শ্রেনীতে উন্নীত হইগ়াছিলেন 



১১৯৭ 

এবং তাহার! অতিশয় ধনীও ছিলেন। 

নাসিরউদ্দিন শাহ, তাপসের নায় 

সরল জীবন্যপন করিতেন, কোন 

রকম বিলাপিতা তাহার ছিল না। 

নির্জনে থাকিতেই তিনি ভালবামিতেন। 
রাজ কার্যে কোন রকম উংশাহ ব 

অনুরাগ ছিল না। এই জন্তই প্রধান 

মন্ত্রী অল্পদিন মধ্যেই সর্কেসর্বা হইয়া 

উঠিলেন। এই বিচক্ষণ মন্ত্রী উৎদাহী 

দৃ়চিন্ত ও রাজনী।তবিশরদ ছিলেন। 

নাসিরউদ্দিন শাহ অতি শুভপণেই 

তাহাকে মন্ত্রীপদে নিধুক্ত করিয়াছিলেন। 

কারণ তাহার রাজত্বকালে বেরূপ পুনঃ 

পুনঃ মুঘলের উৎপাঁত ও অন্তর্বিপ্রৰ 

উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে গিয়াম- 

উদ্দিনের হার একজন দৃঢ়চিত, রাজ- 

শীতিবিশারদ রাজপুরুষ মন্ত্রী পদে 

অধিষ্ঠিত না থাকিলে, কর্মোৎসাহহীন 

নাসিরউদ্দিন শাহের মস্তক হইতে রাজ 
মুকুট ভূপাতিত হইত | 

নাপিরউদ্দিনের রাজত্বের প্রথমভাগে 

প্রঝলবেগে মুঘলেরা ভারতবর্ষ আক্র- 

মণ করেন। সেই আক্রমণের ফলে গিদ্ধ 

"দের পশ্চিমভাগস্থ সমুদয় তৃভাগ 

নম়াটের হস্তচাত হয়। গিয়াসউদ্দিন 

সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য সমস্ত 

প্রদেশটী একজন শাসনকর্ভার অধীন 

করেন। আটকে সট্দন্তে পঞ্জাবে 

প্রেরণ করেন। গোক্ষুর জাতি প্রায়ই 
মুঘল আক্রমণ সময়ে মুঘলদের 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক নাসিরউদ্দিন 

সহিত যোগ দিত। এইজন্ত নামির- 
উার্দন শাহ প্রথমেই তাহাদিগকে 

কঠোর হস্তে শাদন করেন। পরে 

তিনি পঞ্জাবের জায়গীরদারদিগকে 

নিয়গিত মময়ে কর ও সৈন্ত দিতে বাধ্য 

করেন। 

পঞ্জ।ণে শান্তি স্থাপিত হইলে মস্ত্রা 

রাজা বিস্তারে মনযোগী হইনেন। 

তাহার পূর্ববর্তী রাজাদের দুর্বলতার 

সুযোগ লইয়া মামন্ত খিন্টু নরপতিগণ 

স্বাতন্ত্য অবলধুন করিয়াছিলেন । তিনি 

মন্ত্রীর পরামর্শানুমারে তাহাদিগকে 

বশীভূত করিতে প্রয়সী হইলেন। দিল্লী 

হইতে বুনদেন খণ্ড পর্যন্ত মমস্ত হিন্দু 
রাঁজ্।দিগকে প্রথমে বশীভূত করিয়া 

মেওয়ারের পার্বত্য অধিবাসীদিগকে 

স্বীয় শাননে আনন করিঙগেন। মারবার 
ও চান্োেরী দুর্গের অধিপতিগণ বহতা 

স্বীকার করিলেন। মালবদেশের 

বিদ্রোহও অনতি বিলম্বে গ্রশমিত হইল। 

যদিও ইতিমধ্যে পঞ্জাব গ্রদেশে 

মুঘলের! বার বার আক্রমণ করিয়া- 

ছিল। কিন্ত পঞ্জাবের শাসনকর্তা শের 

খ। তাহাদিগকে প্রতিবারেই পরাস্ত 

করিরছিলেন। যদিও আঁধকাঁংশ 

রণ স্থলেই নাসিরউদ্দিন শাহ দৈহদের 
সঙ্গে ছিলেন। তথাপি মন্ত্রী গিয়াস- 

উদ্দিনকেই ইহার সাফল্যের জন্ত প্রশংস! 

করিতে হয়। নাসিরউদ্দিন শাহ মন্ত্রীর 
এই প্রকার 'গ্রাধান্ত লাভে মনংক্ষুর 
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হইয়াছিগেন। এইজন্ঠ তিনি ইমাম- 

উদ্দিন নামক একজন কৌশণী আমীরের 
সহিত বড়যন্ত্র করিয়া মন্ত্রী গিয়ান- 

উদ্দিনকে অপসারিত করেন। ইমাম 

উদ্দিনের তেমন যোগ্যত! ছিল না। 

ফলে রাজ্যমধ্যে অবিলম্বে নান। বিশৃঙ্খল! 

উপস্থিত হইল। তদ্ধর্শনে রাজ্যের 

মঙ্গলাকীর্ধাঁ কতিপয় প্র।দেশিক শাসন- 

কর্তা সম্মিলিত হইয়া; ইমামউদ্দিনকে 
অপসারিত করিবার জন্ত সম্াটকে 

অনুরোধ করিলেন। তিনি তাঁহাদের 

অনুরোধ উপেক্ষ! করিতে পা্িলেন 

ন!। ইমামউদ্দিন পদচ্যুত হইলেন 
এবং গিষ্লাঁমউদ্দিন পুনঃ স্বপদে গ্রতিষ্ঠিত 

হইলেন। ইমামউদ্দিন বিদ্রোহী হই- 
শেন কিন্তু মহজেই তাহার বিষদন্ত ভগ্ন 

হইল। তাহার সঙ্গে সম্ভর নামক 

স্থানের হিন্দু রাজ। ও সিদ্ধ দেশের 

মুসলমান শাসনকর্তীও যোগ দিয়া- 

ছিলেন। তাহারাও পরাজিত ও বশী- 

ভূত হইয়াছিপেন। তৎপরে কার! 
মাণিকপুরের শাসনকর্তা বিদ্রোহী হন। 

বশবন তাহার বিরুদ্ধে দৈন্ত পরিচালন! 

করিতেই তিনি বশীভূত হইলেন। 

ইছার পরেই মেওয়ারের পার্বত্য 
জাতির বিদ্রেহী হয়। বলবন স্বয়ং 

তাহাদেরে দমন করিবার জন্ত গমন 

করেন। তাহার! তুমুল যুদ্ধের পর 

অধীনত স্বীকার করিপ়াছিল। এই 

যুদ্ধের পরেই সুলতান নাদিরউদ্দিন 

জীবনী-কোধষ ১১৯৮ 

মোহাম্মদ শাহ বিংশতি বৎনর রাজত্ব 

করিয়া ১১৬৬ প্রীঃ অবে পরলোক গমন 

করেন। 

পূর্বেই উল্লিধিত হইয়াছে যে নাসির 
উদ্দিন শাহ তাপসের ন্তায় জীবন যাপন 

করিতেন। তিনি স্বীয় ব্যয় নির্ববাহার্থ 

ন্বহন্তে কুরাণ প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থ লিখিয়। 

বিক্রয় করিতেন] তীছার আহার 

সামগ্রীও সাধারণ ছিল। তাঁহার 

মহ্ষী স্বহস্তে থান প্রস্তুত করিতেন । 

তাহার কোন দামদ।নী ছিল না। একদ। 

আহার্যা প্রস্তুত করিবার সময়ে মহিষীর 

হস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যয়। সেজন্ত 

তিনি একটা দাদীর সাহাযা প্রার্থন। 

করেন । তহুত্তরে সুলতান বলিয়া 

ছিলেন যে, রাঁজকোষের অর্থ তাহার 

নহে--প্রজাদের। তিনি সেই অর্থের 

রক্ষক মাত্র । সুতরাং নিজ প্রয়োজনে 

ব্যয় করিবার অধিকার ঠাহার নাহ। 

তাহার একটা মাত্র মহ্ধী ছিল। 

তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। 

তিনি যেমন বিদ্বান তেমনি বিছ্বাৎনাহীও 

ছিলেন । তাহার ধন ভাণ্ডার সাহিত্য 

সেবীদের নাহাধ্যার্থ সর্বদা উন্ুক্ত 

থাকিত। তাহার রাজনভা বিদ্বান্ 

লোকে পুর্ণ থাকিত। মিনহাজ-ই- 

দিরাজী নামক একজন বিদ্বান বাক্তি 

তাহার দরবারে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত 

ছিলেন। সমঅটের আদেশে তিশি 

“তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক একখান! 



১১৯৯ 

সর্ধজন প্রশংসনীয় গ্রন্থ রচন। করেন। 
নাসিরউদ্ধনের কোন উত্তরাধি- 

কারী ন। থাকায় তিনি স্বীস্ন শ্বশুরকেই 

উত্তরাধিকরী মনোনীত ঝরেন। কিন্ত 

ইবন বতুতা! লিবিয়াছেন যে, বলবন, 

নাগিরউদ্দিনকে হত্যা! করিয়াছলেন। 

নাজিরউদ্দিন, সিপা"হী-সালার, 
সৈয়দ_:একজন দরবেশ । তিনি 
গ্ীহট্ের বিখ্যাত দরবেশ শাহ জালাল 

এমনির অঙন্গগত শিষ্যর্দিগের একজন 

ছিলেন। তিনি শাহ জালালের সেন, 

পতি ছিলেন। তাহার আদেশে তিনি 

বনু সৈন্ত ও দ্বাদশজন আওলিয়া সহ 

তরফ বিজয়ে গমন করেন। সেই সময়ে 

আরাক নারায়ণ নামে ভ্রিপুরাধিপতির 

একজন সামন্ত নরপতি রাঞপুর নামক 

স্থানে অবস্থানপূর্বক তত্প্রদেশ শাসন 

করিতেন। আরাক নারায়ণ নাসির 

উদ্দীনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়! 

পলারন করেন। তাহার রাজধানী 

বিপক্ষের হস্তগত হয়। প্রকৃতপক্ষে 

লাপিরউদ্দীনই তরফের প্রথম মুসলমান 

শমনকর্ত! 1 দিল্লীর সম্রট আলাইদ্দীন 

ফিরোজ শাহ তাহার কৃতকাধ্যতায় 

সহষ্ট হইয়।, তাহাকে তরফের শাসন" 
কর্ত। পদে নিযুক্ত করেন ( ১৩১৫. 

১৩৮৮ শ্ীঃ)। নাদিরউদ্দীনের মৃত্যুর 
পরে তাহার পুত্র পিরাজউদ্দিন তরকের 

শাননকর্তা হন। 

মাসিরউদ্দিন, সুলভান--বাঙ্গালার 

ভারতীয়-এতিহাসিক লাসিরউদ্ি 

একজন মুসলমান শাসমকর্তী । ঠিশি 

দিল্লীর সমাট ইল্তিমিসের পুত্র । 

তদানীন্তন বাঙ্গালার শাসনকর্তী। গিয়াস- 

উদ্দীন নান। কারণে সম্রাট আলঙ1- 
মাসের বিরাগভাঞ্জন হন। সম্রাট 

আল্তাম।স ১২২৭ খ্রীঃঅব্দে হিঃ ৬২৪) 

স্বীয় পুত্র নামিরউদ্দিনকে বনু সংখ্যক 

সৈন্তনহ বদদেশ জয় কগিতে প্রেরণ 

করেন। তিনি গিয়াসউদ্দীনকে যুদ্ধে 

পরাস্ত ও নিহঙত করেন। গিয়াপ- 

উদ্দীনের মৃতার পর নাণিরউদ্দিন পিতার 

নামে বাঙ্গালা ও বিছার অধিকার 

করেন। ঠিশি গিয়াসউদ্দীনের পরিবার” 

বর্গকে ও লক্ষণাবন্তীতে প্রাপ্ত ধনরদ্বাণি 

পিল্লীতে প্রেরণ করেন। সমাট আল্তা- 

মান নাণিরদদ্দিনকে বালগাল। ও বিহা- 

রের শাসনকর্ত। নিবুক্ত কগিয়। রক্তবর্ণ 

ছপ্র ও অন্তান্ত রাঞ্জটিহ ধারণ করিবার 

আদেশ প্রদান করেন। তিনি প্রায় 

চারি বৎসর নামের সহিত রাজ্য 

শালন করিয়। ১২৩৪ খ্রীঃ অবে (হিঃ 

৬২১) মৃত্যুমুথে পঠিত হন। তাহার 

মু দেহ দিল্লীর কুতুবমিনারের দেড় 
ক্রোখ পশ্চিমে সমাহিত হন়। এখন 

এই সমাধি সুলতান গাঁছির দরগাহ 
নামে খ্যাত। তাহার মৃত্যুর পর 

খিলিজি সর্দীরগণ বিদ্রোহী হ্ইপ্না 
বাঙ্গালার শাসন কাণ্যে ভয়ানক 

বিশৃঙ্খলা উপছিত করেন। সম্রাট ইল- 
তিমিস এই সংখাদ প্রাপ্ত হইয়! সসৈগ্গে 



নাসিরউদ্দিন 

বাঙ্গাল! দেশ আক্রমণ করিঝ! বিদ্রোহী 
পিগকে পরাস্ত করেন এবং মালিক 

আগাউদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে 

বাঙ্গাল! ও বিহারের শাগনকপ্তা শিষুক্ত 

ঝরেন। 

নাসিরউদ্দিন হায়দর--১৮২৭ খ্রীঃ 
অন্ধের ৩০ শে অক্টোবর তাহার পিত। 

গাজিডদ্দান হায়দরের মৃত্যুর পরে তিনি 

লক্ষৌর গিংহাননে আরোহন করেন 

এবং সুলেমান ঝ। ল।মিরউদ্দীন হায়দর 

উপাধি গ্রহন করেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ 

অবের ৭ ই জুলাই (হিঃ ১২৫৩, 

বিতীয় রবির তরা1) পরিবারস্থ লোক 

কর্তৃক বিধ প্রয়েগে তিনি নিহত হন। 

কপি 

তাহার পিতৃব্য নাসিরউমোল্লা, আবু 
মুঙ্দাফর ময়জ উদ্দীন মোহাম্মদ আলিশাহ 

উপাধি গ্রহণপূর্বক গিংহাঁসনে আরো- 

হণ করেন। 

নাপির উদ্দৌল্লা__হায়দরাবাদের 

নিজাম। তাহার পিতা সেকেন্দর ঝা 

১৯৮২৯ খ্রীঃ অন্দের ২৩ শে মে পরলোক 

গমন করিলে তিনি সিংহাসনে আরে।- 

হণ করেন । ১৮৫৭ খ্রীঃ অকে তিনি 

গরলোক গমন কৰিলে, তাহার পুত্র 

আফজল উদ্দোল্প। সিংহাননে আরোহণ 

করেন। 

নাসির খা-পিদ্ধু হায়দরাবাদের এক- 

জন শাসনবর্ত।। ১৮৪২; অবে তাহার 

ভ্রাতা মির নুরমোহান্মদ খার মৃত্যুর 

পরে তিনি পিংহানন লাভ করেন। 

জীবনী-কোষ ৬২৫০ 

১৮৪৩ খ্রীঃ অবে ইংরেজ কর্তৃক বন্দী 

হইয়! তিনি কণিক!তায় আনীত হন। 

এবং ১৮৪৫ খ্ীঃ অন্ধের ১৬ই এপ্রিল 

কলিকাতারই তিনি পরলোক গমন 
করেন। 

নাজির খা, সৈয়দ-_শ্রীহট্রের অন্ত- 
গত তরফের ৯ আনিয় জমিদার সৈয়দ 

ফত] থার পুত্র। নাসিরের পুত্র মোহ।- 

সদ বাশির ও মোহাম্মদ আমির । 

বাশির অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত 

হইলে আমির সগন্ত স্থম্পন্তির মালিক 

হন। আসির যেমন বিদ্বান তেমনি 

দয়ালু ও ধার্মিক ছিলেন। তাহার 
প্রদত্ত নিফর ছুমি হিন্দু ও মুসলমান 

উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছেন। আগিরের 
পুত্র মোহাম্মদ নাজির ও মোহাম্মদ 

হাজির | তন্মধ্যে নাজিরের মোহাম্মদ 

বাতির ও মোহাম্মদ নাতির নামে ছুই 

পুত্র জম্মে। 

নাসির জঙ্গ-_১৭৪৮ খীঃ অন্দে হাঁর- 

দরাবাদের [নিজাম চিন কুলিজ খু! ১০৪ 

বত্সর বয়দে পরলোক গমন করেন। 

তাহার মৃত্যুর পরে, তাহার পুত্র চতুষ্টম্ 

গাজউদ্দিন, নানির জঙগ, স্লাবত ছশ 

ও নিজাম আলী এবং দৌহিত্র মজাফর 

জঙ্গের মধ্যে সিংহাসন লইয়। বিবাদ 

উপস্থিত হইয়াছিল । পরে নাসির জঙ্গ 

সিংহাসন লাভ করিলেন। কিন্তু 

মুজীফর জঙ্গ ফরাসী দৈন্তের সাহায্যে 

নাসির জঙ্গকে ১৭৫১ খ্রীঃ অন্বে যুদ্ধে 
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পরাস্ত ও নিহত করিয়া দিংহাসন অধি- 

কারকরিলেন। বোরহানপুরে পিতার 

সমাধির নিকটেই নাসির জর্গের সমাধি 

রহিয়াছে। 

নাসির মোহাম্মদ দেওয়ান--এক- 
জন মুসলমান জমিদার । ত্রিপুরা! জেলার 

অন্তর্গত সরাইল পরগণা, পুর্ব বিশেষ 

সমৃদ্ধিশীলী এবং ত্রিপুর। রাজ্যের অধীন 
ছিল। মুঘল সম।টগণ এই পরগণ! 

অধিকার করিতে প্রয়াসী হইয়াও ত্রিপু- 

রাধিপতিগণের পরাক্রমে কুতকার্ধ্য 

হইতে পারেন নাই। অবশেষে মুঘল 
সম্রটের সহারতার শ্রহট্ের মুসলমান 

শাদনকর্তী বলে ৪ কৌখলে সরাইলের 

অন্তর্গত সতরখণ্ডল পরগণ। অধিকার 

করিয়া, ধিপুরার মীমাভ্যন্তরে মুনলমান 
প্রাধান্ত স্থাপন করেন। ক্রমে ১০০৬ 

--১০৩২ বঙ্গাব্দের মধ্যে মমস্ত সরাইল 

গরগণ। মুঘল আটের কবলিত হইল। 

কিন্তু সম্রাট ইহা অধিকার করিয়াও 

স্বরং ব1 প্রতিনিধির দ্বারা শাননের 

ব্যবস্থা না করিয়া, ইশা খা মছনদ 

আলীর বংশধর দেওযান মজপিস গাঁজি 

নামক এক ব্যক্তিকে এই পরগণার 

জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই 
মজলিম গাজিরই প্রপৌত্র নাগির 

মোহাম্মদ । তাঁহার পিত। মজলিস 

গাজির পৌত্র দেওয়ান নুর মোহাম্মদ 
অতিশদ্ধ সরল ও নম্র প্রকৃতির লোক 

ছিলেন। মুধল(িগের অধিকারের বময়ে 
১৫১-৮১৫৭ 

ভারতীয়-এত্তিহাসিক মাসির মোছা তম 

তিতাস নদীর পুর্বদিগন্থ, সমতল ভূমি 
সরাইনক্ীপরগণা র. অন্তর্ভত ছিল ন।।' 
পরে নাপির মোহাম্মদ এ অংশ তদা- 

শীন্তন ত্রিপুরাধিপতি দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্য 

কর্তৃক দান প্রাপ্ত ভইয়। সরাইবের 
অন্তর্তত করেন। এই বিষয়ে একটি 
গল্প প্রচলিত আছে! একন! ন 

মোহাম্মদ ত্রিপুরা পাছাড়ে শিকার 
করতে যাইয়। মুগ ভ্রমে ত্রিপুরার 
এক রাজকুমারকে নিহত করেন। 
তৎপর কুমারের সঙ্গীগণ অনুসন্ধানে 
কুমারের হত্যাকারী নাধির মোহা- 
মনকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে বধ 

করিবার জন্য আক্রমণ করিল। নাপির 

মোহাম্মদ পলাযণপুর্বক নিজ জীবন 
রক্ষা করিলেন এবং পিত। স্ুষ্ধ মোহ।- 

ন্মর্দের নিকট যাইয়। সমস্ত বিষম বণি- 

লেন। পিত। ইহ। শুনিপ্া। ভয়ে পুত্রকে 

শৃঙ্খলিত করিয়া মহারাজ সমীপে নিয়! 
উপস্থিত ক্রলেন। তখন নাসির 

মোহাম্মদ মহারাজ কর্তৃক কুমারের 

মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞামিত হইর়1, অকপটে 

সত্য ঘটন। মহারাজ সমীপে বর্ণন! 

করিলেন। তাহার সত্যভাষণে মা" 

রাজের ক্রোধের উপশম হইল এবং 

তিনি তাহাকে ক্ষম৷ কগিয়। মুক্তি প্রদান 

করিলেন। কিন্ত ইহার পর নাসির 

মোহাম্মদ আর এই নিষ্ঠুর. . পিতার 
নিকট যাইতে সম্মত হইলেন ন!। ভিনি 

সবিনয়ে মহারাজের নিকট একটু 



নাসির মোসাদ জীবনী-কোষ 

আশ্রয় স্থান গ্রার্থন। করিলেন । তখন 

মহারাজ ধর্মমাণিক্য নাসির মোহ” 
শ্ম্দকে পূর্ব উল্লিখিত তিতাসের পূর্ব 

দিকস্থ সমতল ভূমি হয়সপুর মহাল দান 

করিয়াছিলেন। 

নাসির মোহাম্মদ এ স্থান প্রাপ্ত 

“হস্য়া, তৃথায় বামোপযোগী গৃহাদি 
নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিপেন। 

প্রবাদ আছে যে, বাড়ী নিম্খাণ কাধ্যে 

নিষুক্ত ব্যক্তিগণ খুঁটির জন্য ত্রিপুরা 
পাছাড় হইতে বড় বড় গাছ নামাইর়! 
আলনিবার'সময় পরিশ্রান্ত হহয়। বলিয়া- 

ছিল-- 

গরাজারে পাইল ভূতে 

ঠুনি বছাইয় মারে 
প্নরমামুদের পুতে ।” 

নাসির মোহান্মদ যে স্থানে বাড়ী নির্মাণ 

করাইয়াছিলেন, তাহ। তাহার নাঁমা- 

সুলারে নাছিরাবাদ হইয়াছিল। বর্ত- 
মানে উহ নিদারাবাদ বলিয়া কথিত 

হইয়। থাকে । সেখানে এখন কোন 
মন্থৃষ্যের বসতি নাই, প্রাচীন অট্টালিকা 

ও মস্জিদের ভগ্নাবশেষ দূ হুইয়। 

থাকে। 

দেওয়ান মজলিন গাজীর সময় 

হইতে সরাইলের রাজস্ব নবাবের শ্ীহউং 
স্থিত কাছারীতে দেওয়৷ হইত। কিন্তু 

সম্রাট আওরদজীবের নময়ে দক্ষিণদিকে 
মগ ও পর্ত,গীজ অত্যাচার বিশেষ বৃদ্ধি 
ধাপ হয় । এই অত্যাচার হইতে দেশ 

১২০২, 

রক্ষার জন্ত নাউর।” (সমরতরি) বিভাগ 

স্থাপিত হয়। থিজিরপুর ( বর্তমান 

নারায়ণগঞ্জের উত্তরাংশ ) নামক স্থানে 

এই বিভাগের প্রধান কা ধ্যক্ষেত্র প্রতি- 

ভিত হয়। ১১২টি মহালের রাজস্ব 
মোট ৮৪৩৪৫২২ ছারা এই বিভাগের 
ব্যয় নির্বাহ হুইত। এই ১১২টি 

মহালকে 'উমলে নাউরা” বল! হইত। 

সরাইল সতর খগুল পরগণাটিও তখন 
চাঁকলে শ্রাহট্ হইতে থাজির করিয়! 

ঢাকা নেয়ামতের নিজামত সেরেস্ত। 

ভুক্ত কর! হয় এবং সরাইলের জমি- 

দ্ারের প্রতি আদেশ হইল ষে, তাহার 

জমিদারীর খালিসা মহালের রাজস্ব 

ঢাক! নেজামত সেরেস্তায় প্রদান করি- 

বেন এবং জয়াগীর অংশের রাজন্ব দ্বারা 

নবাবের আদেশ অনুযায়ী চল্লিশখান। 

কোন (সমরতরি) যুদ্ধাির সময় সাহায্য 

করিবার জন্ত সর্বদ। প্রস্তুত রাখিবেন। 

নাদির মোহাম্মদের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ 

দেওয়ান নর মোহাম্মদের সময় পর্য্যন্ত 

এই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল। তৎপরে 

নজর মোহাম্মদের ই পুত্র দেওয়ান 

নজমদ্দিন আলী ও বস্ক আলীর মধ্যে 

জমীদারী দুই অংশে বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ 

নজমাদদীন ॥/* আন। ও কনিষ্ঠ বন্ক আলী 

২০ আনা প্রাপ্ত হন। রাজনের 

কোনাও এ ছিসাবে 1/* মান! অংশে 

২৩ থান! ও 1৬৯ আনা অংশে ১৭খান! 

বিভক্ত হয়। এই কোসা বিভাগান্যাগী 



১২০৩ ভারতীয়-এঁতিহাসিক নাজির শেখ 

উভয় অংশ ২৩ কোস। ও ১৭ কোসা 

নামে অভিথ্ত হইত। তাহাদের পরে 

এই জমিদারী তাহাদের পুত্র কঙ্াদের 

মধ্যে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 

হইয়াছিল। 
ইংরেজ শালনের প্রারস্তে . পুর্ব 

ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং সরাইল 

পরগণাকে ব্রিপুর1 হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কর! হয়। 

১৮৩৭ শ্রী: অব পর্যন্ত ইহা! ময়মন- 

সিংহের অন্তভূতিই ছিল। নজজমদ্দিনের 

পুত্র দেওয়ান জাফর আলী, জাফর 

আলীর পুত্র দেওয়ান নবাব জালী, 

নবাৰ আলীর পুত্র দেওয়ান নাগর 
আলী জমিদারীর1/১২ গণ্ডা অংশ 

প্রাপ্ত হন। এ সময় রাজস্ব অনাদায় 

হেতু তাহার ৷/১২ গণ্ডা অংশ নিলাম 

হইয়। যায় এবং কাঁশিমবাজ।র নিবাসী 

ময়মনগিংহ কাঁলেক্টরীর তৎকালীন 
দেওয়ান জগবন্ধু রায় তাহ। অতি অল্প 

মূল্যে ক্রয় করেন। ১৮৩৬ খীঃ অবে 
বস্কআলীর উত্তরাধিকারী দেওয়ান 

আবুল হাকিম সাহেবও রাজস্ব দিতে 

সমর্থ না হওঘার, তাহার :১* আন! 

অংশ (১৭ কোসার জমিদারী) নিলাম 

হয়। জগবন্ধ রায়ের পুত্র নৃদিংহ 

প্রধাদ রায় তাহা ক্রয় করেন। তখন 

হইতে দেওয়ান বংশের প্রকৃত বংশ্ধবরূ- 

গণ সরাইলের জমিদারী হইতে 
বিচ্যুত হইয়াছেন । তৎপর নজমদ্দিন 

আলীর জামাতার বংশধরগণের নিকট 

মাত্র ৬৮ গণ্ডা অংশ অবশিষ্ট ছিল। 

কিন্তু পরবর্তীকালে ০৮ গণ্ড অংশ 

জামতার বংশধরগণেরও হত্তচ্যুত হইয়। 
যাক়। এই ৬৮ গণ হইতে ১৭ গণ 

গ্রোতম 'পাড়! নিবাসী রা বাহাছর 
মোহিনীমোহন বর্ধন প্রভৃতির হস্তগত 

হয় এবং অবশিষ্ট %১১ গা শুর্গি্ 

রায়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ আশুতোষ 

রায় নাবালক থাক! কালীন, কোর্ট 

অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার তাহার পক্ষে 

ক্রয় করেন। এইভাবে সমস্ত সরাইল 
জমিদারীই দেওয়ান বংশের হ্ম্তচ্যুত 
হইয়! গিয়াছে । এখন জগবদ্ধু রায়ের 

বংশধরগণ খারিজ! তালুক, নিষ্কর, 
দেবোত্তর ও ক্রঙ্ষোত্তর বাতীত 88৩ 
গণ্ড1। অংশের এবং রায় মোহিনীমোহন 
বর্ধন বাঁহাদ্বরের উত্তরাধিকারীগণ 
১৭ গগ্ডার মালিক হইয়াছেন। জগবন্ধ 

রায়েরই বংশধর রাজা কমলারঞ্জন 

রায় বর্তমানে সরাইলের জমিদারীর 
মাণিক। 

নাসির শাহ -“কক্কোলী, নামে এক- 

থান| আয়ুর্বেদ গ্রন্থ তিনি রচন! করেন। 

নাসির সেখ--আকবরাবাদের এক- 
জন মুমলমাঁন সাধক। তিনি অলোঁ- 
কিক কার্য করিতে পারিতেন, সেজন্ত 

পোকে তাহাকে অত্যন্ত সান ও শ্রদ্ধ। 

করিত। সম্রাট শাহ-জাহানও তাহাকে 

বথেষ্ট মান্ত করিতেন। ১৬৪৭ তং অন্দে 



এই দ্ধুন, (হিঃ ১৯৫৭, প্রথম জুমাদার 

১৩ই ). তিনি পরলোক গমন করেন 

এবং আগ্রানগরে সমাহিত হন। 

'নাহর--তিৰ্বি একজন দোরান নামক 

খ্ার্বত্য জাতির সর্দার । আসাম 

'গ্রদেপের আঁহম নরপতি লক্ষী গিংহের 
'রাক্ত্বকালে তিনি বিদ্রোহী হন 

২৯৩৯৯-১৭৮০ শ্রী; অবে )। তাহার 

পুর রমাকাস্ত রাজা, উপাধি গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। কিন্তু আহম নরপতি 

লক্ষী সিংহ নাহুর, রাসাকান্ত, ষ্টাহার 

মন্ত্রী রাঘব ও অন্যন্ত মোয়! মারিয়।] 

প্রধানকে পরাজিত ও নিহত করেন। 

লক্ষী সিংহ দেখ। 

নাহার খাঁ-(১) একজন বিখাত 
মোগল সেনাপতি। দিল্লীর সম্রাট 

'আওর্জজীব শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহকে 

। দ্রমন করিবার জন্ত সেনাপতি নাহার 

খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন গোবিন্দ 

মিংহ অল্প সংখ্যক সৈন্ত লইয়। তাহাকে 
পরাস্ত ও নিহত করেন! গুরু গোবিন্দ 

সিংহ দেখ। 

আকার খ-(২) দিল্লীর সম্রাট 
মোহাম্মদ শাহের অন্ততম সেনাপতি । 

৯৭২৩ তীঃ অন্ধে ফোঁধপুরের রাণা 

.আঞ্জিৎ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
গিয়া তিনি-সদলে নিহত হইয়াছিলেন। 

নিকোলে। ডি কণ্টি- একজন 
, ইতালী দেশীয় পর্যটক । তিনি ১৪১৯ 
৮১৪৪৪ শ্রীঃ অব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে 

জীবনী*কোৰ . ১২০৪ 

ভ্রমণ করেন। তাহার অ্রমণ বৃত্তান্ত 

পাঠে এদেশ স্থন্ধে অনেক বিষয় 

অবগত হওয়া যান্ন। . তিনি এদেশের 

সমৃদ্ধির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা 

এখনকার অবস্থার সঙ্গে তুলন! করি 

বিশ্বাস করিতে ইচ্ছ। হয় ন!। 

নিখিলনাথ রায়__একগগন সুপ্রসিদ্ধ 
ধরতিহানিক । ২৪ পরগণ। জিলার 

অন্ত'গত ইচ্ছমতী নদী তীরস্থ পু'ড়। 

গ্রামে নিখিল নাথ রায় জন্ম গ্রহণ 

করেন। ইহার পিতার নাম জাঁনকি 

নাথ রায়। জাতি কার়স্থ। ইহাদের পুর্ব 

পুরুধ রামভদ্র রায় বশোহরের ফোক্স- 

দার নৃূরউল! খাঁর দেওয়ান ছিলেন। 
ষ্টার সপ্তদশ শতাব্ির শেষ ভাগে 

শোভা দিংহের বিদ্রোহ দমনে সুবেদার 

ইব্রাহিম থার আদেশে নূরউল্ল! খা 
যশোহরে আদেন। রান ভদ্র রায়ের 

পূর্ব নিবাদ বরিশাল জিলায় ছিল। 
কার্যে(পনক্ষে তিনি পুড়ার আপন!র 

বাসস্থাপন করেন। ইহার সময়ে বদন্থ 

রায় ও প্রতাপাদিত্য স্থাপিত যশোহর 

বঙ্গজ কার়স্থ সমাজের বিশৃঙ্খনত। 

উপস্থিত হওয়ায়, তিনি তাহার সংস্কার 

করিয়াছিলেন বণিয়া, তাহার বংশীয়ের। 

যশোহর সমাজে সামাজিক মধ্যাদায় 

দ্বিতীয় স্থান গধিকার করিয়! আিতে- 

ছেন। রামভদ্র আমিরাবাদ পরগণার 

জমিদারী লাভ করেন। পুঁড়! উক্ত 

পরগ্রণার অন্তঃরত। ইহার বংশধরগণ 



১২৪৫ 

অগ্তাপি আমিরাবাদ পরগশার জমিদার। 

নিখিল নাথের প্রপিতামহ হরিদেব.রাঁয় 

মহ্বাদল রাজ বাটার দেওয়ান ও 

পিতামহ গেবিন্দ দেব রায় এ রাজ 

বাটার অন্ততম কর্মচারী ছিলেন। পিতা! 

জানকী নাথ রায় একদ্রন বিখ্যাত 

চিকিৎমক ছিলেন। তিনি চিকিৎসক 

হইয়াও কবিতা, গান ৪ কীর্তন রচনায় 

পটু ছিলেন। ইহার ছুই পুর, জ্যোষ্ঠ 

চন্দ্রনাথ রায় ও কনিষ্ঠ নিখিল নাথ 

বায়। 

নিখিল নাথ ছুই বতমর বয়সে 
পিতৃহীন হন। বাল্যকালে গ্রামের 

ছাত্রবৃত্তি বিগ্ালয়ে যথারীতি অধ্যয়ন 

করিয়া ১৮৭৯ খ্রীঃ অবে বহরম পুরে 

তাহার মাতৃতঘনার নিকট গিয়া খাগড়া 

মিখণারি স্কুলে প্রনেশ করেন। বালা- 

কল হইতেই নিথিল নাথের কবিত। 

গচনায় ও ইতিহ!ঘ পাঠে বিশেষ মনো- 

যোগ ছিল। এই সময়ে তিনি “রাঞজ- 

পুত কুসুম” নামে একথানি ক্ষুদ্র 

কিতা পুস্তক রচনা করেন। ১২৯১ 

বঙ্গাবে “রাজপুত কুনুম” মুদ্রিত ও 

প্রকাশিত হয়। বহরম পুরের ডঃ 

রামদান সেনের তৃতীয় কন্তার সহিত 

নিখিল নাথের বিবাহ হয়। 

থাগড়। মিশনড়ী স্কুলে করেক বৎসর 

অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বহরমপুুরে কলে- 

জিয়েট স্কুলে ভর্তি হন ও 'থাহইতে 

প্রবেশিক। পরীক্ষা্গ উ ভতীথ হইয়া! বহরম- 

গারতীয়-এতিহাসিক  নিখিল্সনাখ 

পুর কষ্ণনাথ কলে হইতে এফ) ঞ 
ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে 
অধান্ননকালে তিনি “অশ্রুহার” লামে 
একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক .রচনা 
করেন এবং তৎকালীন বিবিধ পত্রিকায় 

কবিত। ও গ্রবন্ধার্ি লিখিতেল। বি এ, 

পরীক্ষান় উত্তীর্ণ হুইননা নিখিল 

“নুর্শিদাবাদের ইতিহান* রচনায় মনো- 

বোগী হন। ইঠিহাপ রচনায় ব্যপৃত 

থাকার তিশি সংস্কতের এম্, এঃ পরী- 

ক্ষার ক্কৃতকার্যা হইতে পারেন নাই। 

১৩০৩ সালে তিনি “মুর্শিদাবাদ কাহিনী 

রচন! সমাপ্ত করিয়া ২০০৯ শালে 

তাহ! প্রকাশ করেনল। ১৮৯৭ খ্রীঃ 

অবেঁ বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
নিখিলনাথ ১০৯ গ্রাঃ অবে মে মানে 

বহরমপুর জজ আদালতে ওকালঠি 

আরন্ত করেন। পরে ১৯০২ ত্ীঃ অব 
ডিসেপ্বর মাসে কগিকাত। আলির 

হাইকোর্টে ওকানমতী আরম্ত করেন। 

চারি খণ্ডে “মুশির্াবাদের ইতিহাঁদ” 

সম্পূর্ণ হয়। জননাধরণের মধ্ বিশে- 

ষতঃ ছাঁত্রগণের মধ্যে ধতিহাপিক 

আলোচনার জন্ত ইনি “রতিহ!পিক 
চিত্র” নামে একখান। মানিক পত্র 

প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন 

ইতিহাস ও হিন্দুর ধর্ণাশাস্ত্র সমূহ তিনি 
বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত পাঠ 

করিয়াছিলেন । তিনি বন্ছ হম্তগিখিত 

পুথি ও মুর্শিদাবাদের নিজামত দপ্তর 



নিগমানন্দ 

অনুসন্ধান করিয়া! এঁতিহাসিক তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । বাঙ্গালী জাতির 
ভাবধার! ও হিন্দু ধর্মশান্ত্রে গ্রগাঢ় জ্ঞান 

বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস সঙ্চলনে 

তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। 
“মুশিদাবাদের ইতিহাল”, এমুর্শিবাবাদ 
খরিন।9 'সোনার বাঙ্গালা” গং 

শেঠ”, 'গ্রতাপাদ্দিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি 

তাহার গবেষণার পরিচান্ধক। 'এঁতি- 

হাপিক চিত্র? ব্যতীত “পল্লীবাণী+ নামক 

একখানি মানিক পত্রিকাও তিনি ছুই 
বংসরকাল সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

হাইকোর্টের ওকালতী ছাড়ির। দিয়! 
নিথিক্নাথ মহারাজ স্তার মনীন্তচন্্ 
নন্দীর অধীন বদ্ধমান জিলার এথোরায় 
নায়েব পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
১৩৩৯ বঙ্গাঝের ১৮ই কার্তিক (১৯৩২ 

ধীঃ অন্যের নভেম্বর) তিনি পরলোক 

গমন করেন। 

নিগমানন্দ পরমহংস-- বাঙ্গালী 
সন্স্যাসী ও দেশছিতব্রতী। আসাম- 

বজ সারশ্বত মঠের তিনি প্রতিষ্ঠাতা । 

নদীয়। জিলার অন্তর্গত কুতবপুর গ্রামে 

এক সন্তরাস্ত ক্রাঙ্ষণবংশে তাহার জন্ম 
হয়। যৌবনের প্রথমভাগেই সাংসারিক 
জীবনে তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় 

এবং গৃাশ্রম ত)াগ করিয়া! তিনি বনু 
তীর্ঘস্থান, ও হূর্গম পার্ধত্য প্রদেশে 

পর্যটন করেন। পরে নির্জন ধ্যান ও 
তপন্তা্বার! তন্ত্র, যোগ,জান ও প্রেমের 

জীবনী”কোব ১ ২৩ড 

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। অতঃপর 

তিনি সাংসারিক নোঁকের মধ্যে তাঁহার 

সাধনলব্ধ বাণী প্রচার করিবার জন্ত 

আসামের এক নির্জন স্থানে “দারম্বত 

মঠ” প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে বাঙ্গালা 

দেশের বিভিন্ন স্থ(নে উহার অনেক- 

গুলি শাখ! মঠ ও সারস্বত সঙ্ঘ নামে 

কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়| 

দেশ সেবার উপযোগী আদর্শ গৃহী ও 
আদর্শ ত্যাগী কর্মার় হৃষ্টি কারবার 

জন্তই তাহার বিশেষ চেষ্ট৷ হয়। ব্রন্ষচরয্য 

ধম ও তপস্তার উপরই যাহাতে 

ছাত্র জীবন গঠিত হয়, ইহাই তাহার 

বিশেষ গ্রয়াম ছিল । এই সকল উদ্দেশ 

সাধনের জন্ঠ, তিনি ব্ক্ষচ্ধ্য সাধন? 
“যোগী গুরূ”,ততাস্ত্রিক গুরু” 'জ্তানী গুরু?) 
প্রেমিকগুরু” প্রভৃতি কয়েকখানি 

পুস্তকও রচনা করেন। নিজ জন্মভুি 

কুতবপুর গ্রামে তিনি একটি ইংগেঞজি 

বিস্তালয়, দ।তব্য চিকিৎসালয় ও রোগীা- 

নিবাস স্থাপন করেন। এই সকণ 

বিভিন্ন প্রওষ্টীনের কাব্য স্ুপরিচালিত 

করিবার অন্ত তিনি একটি গ্টাস-সঙ্ঘ 
(80%:0. ০110086998৪ ) গঠন করিয়া 

গিয়াছেন। ১৩৪২ বঙ্গাবের অগ্রহায়ণ 

মানে কলিকাত। নগরে তাহার তিরো- 

ধান হয়। 

নিগ্রোধ-রাঁজর্ধ অশোকের ভ্রাতা 
নুমনের (সুসীম) পৃত্র। অশোক খ্বী় 

ভ্রাতা ম্মনকে বধ কলিলে পর; তাহার 



১২০৭ ভারভীয়-এভিছাজিক নিজামউদ্দিন 

গর্ভবতী স্ত্রী পলার়নপূর্বক রাজধানীর 
উপকণ্ঠে এক চগাল পল্লীতে আশ্রয় 

গ্রহণ করেন এবং তথায় একটা পুত্র 

সন্তান সেই দিনই প্রসব করেন । তিনি 

সেই পল্লীতে চগ্ডালপতির আশ্রয়ে সাত 

বখসর অতিবাহিত করেন। কথিত 

আছে নিগ্রোধ অল্প বয়সেই ভিক্ষু ধর্ম 

গ্রহণ করেন। একদ। পথ বিচরণকালে 

তিনি অশোকের দৃষ্টিপথে পতিত হুন। 

অশোক তাহাকে সমীপে আনয়নপূর্ব্বক 

ঝেদ্ধধর্দ বিষয়ে উপদেশ প্রদান 

করেন। নিগ্রোধ বৌদ্ধধর্মের কথা শ্রবণ 

করিয়। মুগ্ধ হন। ক্রমে তিনি বৌদ্ধ 

ধন্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। 

নিচুল--একজন বৈয়াকরণিক পণ্ডিত। 

খিন প্রসিদ্ধ কালিদাসের বদ্ধ ছিলেন। 

কালিদাস “নানার্ঘশবরত্বম্* নামে এক- 

খানা অভিধান রচনা করেন। নিচুল 

“তরলা নামে তাহার এক উৎকৃষ্ট 

টাক! রচনা করিয়াছিলেন । 

নিজাম আলি খ-_হার়দরাবাঁদের 
নিজাম । তিনি বিখ্যাত নিজাম-উল- 

মুক্ত আসফ খাঁর পুত্র। ১৭৬২ খ্রীঃ 

অবের ২৭শৈ জুন (হিঃ ১১৭৫) ৪ঠা 

জিল হিজ্জ1 ) তিনি স্বীয় ভ্রাতা সলাবত 

অঙ্গকে সিংহাসনচাত করিয়া বন্দী 

করেন এবং স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। তিনি মহারাক্রাদিগকে স্বীয় 

রাজ্যের অনেক অংশ ছাড়িয়! দিতে 

বাধ্য হইপ়াছিলেন এবং অবশিষ্টাংশের 

জম্ুও তাহাদিগকে কর দিতে হুইত। 
১৮০২ ত্ঃ অন্দের ১৭ই আগষ্ট তিনি 

পরলোক গমন করিলে, তাহার পুত্র 

নবাব সেকেন্দর শাহ হায়দরাবাদের 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

নিজাম আহছাম্মদ-_ তিনি “রাহত- 

উপ-কুলুব* ন!মে একথান৷ গ্রন্থ রচনা 

করেন। শেখ ফরিদউদ্দিন শড়ুর4 

নামক এক সাধু মুলতান সহরে বাস 

করিতেন। পণ্ুন নামক স্থানে তাহার 

সমাধি আছে। নিজাম তাহার গ্রন্থে 

উক্ত সাধুর উপদেশাবলী সংগ্রহ 

করিয়াছেন। 

নিজা মউদ্দিন--তিনি দিশ্ীর সম্রাট 
আকবরশাহের একজন খিশ্বস্ত কর্মা- 

চারী ছিলেন। তাহার পিতা মুকিম 

রই বাবরশাহের সঙ্গে এদেশে আিয়া- 

ছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পরে মুকিম 

কিছুদিন মিরজ1 আস্বরীর মন্ত্রী ছিলেন। 

সম্রাট আকবরশাহের সময়ে বৃদ্ধাবস্থায়ও 

তিনি দারিত্বপূণণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। 

মুকিমের পুত্র নিজামভদ্দিন পিতার 
স্গায়ই হ্তায়পরায়ণ ছিলেন। তৎকালে 

তাহার সমকক্ষ ভ্তায়পরায়ণ অতি অল্প 

লোকের কথাই গুন! যায়। শাসন 

কার্ষে তিনি খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। 

আকবর শাহের রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে 
ইতিমদ খা! গুজরাটের শাসনকর্তা 

হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নিজামউদ্দিন 
তাহার বকৃসী হইগনাছিলেন। তিনি 



মিজামউদ্দিন 

গুজরাটে পচ বখসর অতিবাহিত 

করেন। এই সময়ে তিনি কয়েকবার 
নমরাঙ্গনেও অবতীর্ণ ভইয়াছিলেন। 

কিন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কখনও সুযশ 

লাঁভ করিতে পারেন নাই। 

ত্র; অঝে তিনি সম্রাটের আদেশে 

রাজধানীতে আগমন করেন। এবং 

পাতশীহের পঞ্চত্রিশ জন্মদিনের উৎসবে 

স্তিনি উচ্চ উপাধি লাভ করেন। একবার 

তিনি পাত শাহের সঙ্গে মুগয়ায় গমন 

করিয়াছিলেন। সেই সময়ে জরে 
আক্রান্ত হইয়া রাজধ|নীতে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে ১৫৯৯ খ্রীঃ 
অবে রাভীনদী তীরে তিনি পরলোক 

গমন করেন। লাহোর নগরে স্বীয় 

উদ্ভানে তাহাকে সমাহিত করা হয়। 

তিনি একজন বিখ্যাত এঁতিহামিক 

পণ্ডিত ছিলেন। তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম তবকাৎ-ই-আকবরশাহী। তাহার 

পূর্ববর্তী প্রতিহাদিকেরা একই গ্রন্থে 
এসিয়াখণ্ডের সমস্ত মুলমান ভূভাগেরই 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন। তিনি 
সেই ধারা পরিবর্জন করিয়! কেবল 

ভারতীয় মুমুক্রমান রাজ্যের বিবরণই 
স্বীয় গ্রস্থে লিপিবন্ধঞ্জ করিয়াছেন। 
পরবর্তী অনেকে তাহাই প্রণালী 
অঙ্গসরণ করিয়াছেন এবং তাহার গ্রন্থ 

হইতেই অনেকে উপকরণও সংগ্রহ 
করিয়াছেন । নিজামউদ্দিন লিখিয়াছেন 
তাহার গ্রন্থ সন্কলন করিতে তিনি 

১৫৯৩ 

জীবনী-কোঁষ ১২০৮ 

পূর্ববর্তী উনত্রিশখানি গ্রন্থের সাহায্য 
গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থথানি 

বাস্তবিক একখানি অপুর্ব গ্রস্থ। এই 
এক গ্রন্থই তাহ!কে অমর করিয়াছে । 

নিজামউদ্দিন_ দিল্লীর সম্রাট কৈকু- 
বাদের ছুষ্ট মন্ত্রী। তিনি কুপরামর্শ 

দিয়া সম্াটকে পিতৃপ্রোহী করিয়া- 

ছিলেন। পরে আমীরগণ বিষপ্রয়োগে 
তাহাকে হত্যা করেন। টককুবাদ দেখ। 
নিজামউদ্দীন আউলিয়া--(১) 
একজন মুঘলমান সাধু । সুলতান উল 
মুখায়েফ নামেও তিনি পরিচিত । তিশি 

শেখ ফরিদউদ,'ন শিকারগঞ্জের একজন 

প্রধান শিষ্ত ছিলেন। ১২৩৬ খ্রীঃ 

অব্দে তিনি বদাঁয়ুনে জন্মগ্রহণ করেন । 

১৩২৫ শ্রীঃ অবে'র ওরা এল বুধবার 

তিনি দিল্লী নগরে পরলোক গমন 

করেন এবং গিয়াসপুর নামক স্থানে 

সমাহিত হন। এখনও শত মহত 

লোক এই মাধুর সমাধি দর্শন করিতে 

আগমন করিয়। থাকেন। 

নিজা মউদ্দীনআওলিয়1_২)ময়মণ 
গিংহঞ্জিলার সদর ষ্েঘন হইতে ১৩মাইপ 

পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবিত 

বোকাই নগর নামক স্থানে উক্ত সাধুর 
সমাধি আঁছে। কেহ কেহ বল্নে 

ইহা! সমাধি নহে, ইহা একটা স্থৃতি চ্হ 
মাত্র । যাঁহ। হউক মহাআর ন্মরণার্থ 

গ্রতি বংসব বৈশাখ মাসে এখানে এক 

মেল! বলিয়৷ থাকে । কথিত আছে এই 



১২০৯ 

মহাত্বার প্রভাবে স্থানীয় বু মেচ ও 

কোচ ইসলাম ধন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 
এই নামে একাধিক দরবেশের নাম 

পাওয় যায়। 

নিজাম উদ্দীন আহাম্ম্দ--একজন 
মুনলমাঁন কবি ও গ্রন্থকার। তিপি 

মোহাম্মদ শলাহের পুত্র । ঞকরামত 

উল-আ উল্যা” গ্রন্থ তীহারই রচিত। 

নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ খোজ।-_ 
তাহার পিতা খোজা মোহাম্মদ মোকিম 

হিরাটের অন্তর্গত বাবরের অধীনস্থ একটা 

ক্ষুদ্র স্থানের একজন সামন্ত রাজ! 

ছিলেন। পরে তিনি বাবরের দেওয়ান 

পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন । বাপরের 
মৃত্যুর পরে মির্জা মোহাম্মদ আসকারী 

শুজরাটের শাসনকর্ত। হইলে, খোজা 

মোকিম তাহার মন্ত্রী পদে পিধুক্ত হইয়! 
ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে 

নিজাম্উ।দ্বন গুজরাটের বকপির পদে 

নিঘুক্ত হন। এই কার্ষ্যে দীর্ঘকাল 

অতিবাহত করির ১৫৯৪ হীঃ অন্ের 

২৮শে অক্টোবর রাবি নদীর তীরে 

[তন পরলোক গমন করেন এবং 

পাছোর নগরে সমাহিত হন। £তব- 

কতে আকবরী” ( অন্তন।ম তোয়ারিব 

|নজামী) নামক ভারতের ইতিহাস 

তাছারই রচিত। ১৫৯৩ খ্রীঃ অবে 

এই গ্রন্থ সমাট আকবরের নামে উৎসর্গ 
কর। হইয়াছিল। 

নিজামউদ্দৌলা-তিনি বাঙ্গালার 

গারতীয়-এতিহ্থা্সিক নিজাম 

নবাব মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি 

পিতার মৃত্যুর পরে ১৭৬৫ খ্রীঃ অবে 

সিংহাদনে আরোহণ করেন। তিনি 

১৭৬৬ থ্রী; শকের ৮ই মে পরলোক 

গমন করেন। তিনি বার্ষিক €৩ 

ল্ক্ষ.টাকার উপর রাঁজন্ব পাইতেন। 

ত।হার সময়েই, জর্ড ক্লাইব দিল্লীর 

সম্রট শাহ আলমের নিকন্ট হইতে, 

ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর নামে বাঙ্গাল! 

বিহাঁর ও উড়িষ্ার দেওয়ালী প্রাপ্ত হন। 

নিজাম উপ-মুহ্ধ বাহরী-তিনি 
বিজয় নগরের এক ক্রাঞ্গণের পুত্র। 

স্থলতান আহম্মদ শাহ বামনী তাহ।কে 

বন্দী করিয়া আনেন এবং ইদলান 
ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি রাজপুত্র 

স্লতান মোহাম্মদের সঙ্গে একই 

শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন 

এবং অচিরেই ফারসী ও আরবীতে 

বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করেন। ম্ুলতান 

দ্বিতীয় মোহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ 

করিলে, তিনি টেলিঙ্গানার শাসনকর্তুপদ 

প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় মোহাম্মদ পরলোক 

গমন করিলে, তীহার পুত্র দ্বিতীয় সুল- 
তান মামুদের তিনি মন্ত্রী হন। নিজাম 
উল মুক্ক বাহরীর মৃত্যুর পরে তাহার 
পুত্র আহাম্মদ নিজাম শাহ বাহ্নী 

আহাম্মদ নগরে নিজাম শাহী বংশের 

প্রতিষ্ঠা] করেন। 

নিজাম-উল-মুল্ক মাযুদ্ব_ তাহার 
পিতার নাম সৈয়দ আলী জুনাদি। 



নিজাম 

তিনি দিল্লীর সম্রাট ইলতিমিসের 

(আলতমাস) মঞ্ত্রী'ও সেনাপতি ছিলেন। 
১২৩৮ খ্রীঃ স্থলতাম! রেজিয়ার রাজত্ব 

কালে তিনি পরলোক গমন করেন । 

নিজাম-উল-মুল্ক মোহাম্মদ-_ 
তিনি সৈয়দ আলী জুনাদির অন্যতম 
পুত্র এবং দিল্লীর সম্রাট ইলতিমিসের 
 আলতমশম) অন্ততম সেনাপতি 

ছিলেন। 

নিজাম খা--তিনি প্রসিদ্ধ শেরখ। 
শুরের সহোদর ভ্রাতা। শের খার 

পিতা হোসেন খ| শুর উভয় ভ্রাতাঁকে 

সম্পত্তিচুত করিয়াছিলেন। কিন্ত পিতার 

মৃতার পরে উভয় ভ্রাতা পৈত্রিক 

জায়গীর অধিকার করিয়াছিলেন । 

তাহার পুত্র মোহাম্মদ শাহ আদীম 

দিল্লীর সআাট হুইয়াছিলেন। 

নিক্ষাম শকা_-তিনি প্রথমে একজন 
ভিন্তিওয়ালা৷ ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট 

হুমায়ুন শাহ, শের খর সঙ্গে যুদ্ধে 

পরাস্ত হইয়া পলাঁয়নপূর্বক গল্গাপার 

হইয়৷ আত্মরক্ষ। করিতে সচেষ্ট হন । 

এমন সময়ে নিজাঁম শ্ধ। সম্্াটকে রক্ষা 

না করিলে, তিনি জল মগ্ন হইয়! গ্রাণ- 

ত্যাগ করিতেন। সপ্তাট আগ্রানগরে 

প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজামকে বিশেষ- 

রূপে পুরস্কত করেন। নিজাম আমীর 
শ্রেণীতে স্থান লাভ করেন এবং অর্দ" 

দিনের জন্ত সম্রাটের সহিত একাননে 

ঘমিবার সম্মানও লাভ করয়াছিগেন। 

জীবনী-কোব ১২১৫ 

নিজাম শাহ পামনী--হুমাঘুন শাহের 
পুত্র। হুমায়ুন শাহ একজন নিষ্ঠর 

প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৪৬১ খ্রীঃ 

অর্ধে আট বৎসর বয়সে নিজাম শাহ 

বাঁমনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

তাহার মাতা অভিভাবিকান্বরপ রাজ 

কার্ধ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। 

মন্ত্রী মোহাম্মদ গোয়ানা ও খাঁজ। জাহা- 

নের কৃতিত্বে, অল্পকাল মধ্যেই তাহার 

পিতৃকৃত হুর্ণাম দূরীভূত হইয়াছিল । 
১৪৩৬৩ খ্রীঃ অব্ধে ২৯শে জুলাই বিবাহ 
রাত্রিতেই তিনি হঠাৎ পরলোক গমন 

করেন। তৎপর তাহার ভ্রাতা বামনীর 

দিংহাসনে আরোহণ করেন। আলা- 

উদ্দিন হুশেন গঙ্গে। বামনী দেখ । 

নিজাম শেখ- একজন মুললমান 
গ্রন্থকার। তাহার রচিত “ফতোয়া 

আলম গিরি একথান। বিখাত গ্রন্থ । 

ইহা দিল্লীর সম্রাট আলমগীরের আদেশে 

রচিত হয়। সম্ট আলমগীরের কন্া 

জেবুন্নিসা এই গ্রন্থ ফারসী'তে অঙ্থু- 

বাদ করেন। 

নিতাই দাঁস-- একজন বিখ্যাত কবি। 

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী দেখ। 

নিত্যকৃষখ বসু, এম-এ-একজন 
কবি ও সাহিত্যিক । তিনি কোননগর 

স্কুলে শিক্ষকতার কার্য করিতেন। তাহার 

রচিত বহু ছোট ছোট কবিত। আছে। 

তিনি “সাহিত্য সেবকের ডায়েরী, 

লামে সাহিতোর সমালোচনা বিষয়ক 



১২১১ 

একখানি গ্রন্থ রচনা! করেন। তাহার 

কবিতাগুলিও স্ুরচিত। “সাহিত্য 

সেবকের ভায়েরী'তে তিনি সাহিত্য 

সমালোচনা বিষয়ক বিভিন্ন মন্তব্য 

সন্নিবি8 করিখাছেন। তাঞার এই 
ডায়েরী” খা।ন ১৩১০--১৩১১ বঙ্গাব 

পধ্যন্ত ক্রমাগত ছুই বৎসর সাহিত্য 

পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল । 

বঙ্গাব্দের ২৯পে আধটু বিশ্ঢিকা রোগে 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

নিত্য নাথ-_-(১) হঠ গ্রদীপিক1 মতে 

একজন হঠযোগী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। 

তিনি নাথ পন্থী সম্প্রুদায়ভূক্ত ছিলেন। 

নিত্যনাথ--(২) তিনি একঞ্জন আবু- 
বেদ শাস্ত্রকার । তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম বন্ধ্যাবলী। 

নিত্যনাথ সিদ্ধ-- তিনি একজন 
আয়ুব্বেদ শান্ত্রকাণ। তাহার রচিত 

গ্রন্থের নাম-_রসরত্বাকর। 

নিত্য বোধাচার্যয--তাহার অন্ত নাম 

সবজ্ঞাত্বমুনি। তিনি ত্রীঃ অষ্টম ও 

ননম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 

তিনি রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজাদের আশ্রয়ে 

ছিলেন। তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

সংক্ষেপ শারীরক। ইহ শারীরক 

ভাখ্ের বার্তিক স্থানীয় । 

নিত্যানন্দ-(১) তিনি ১৬৩৭ খ্রীঃ 
অন্দে (১৫৬১ শকে) কুরুক্ষেত্রের নিকট- 

বর্তী ইন্দ্র প্রস্থে থাকিয়া, “সিদ্ধান্ত রাজ” 

নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

১৩০৭ 

নিত্যানন্দ 

তিনি সায়ন গণন!র পক্ষপাতী ছিলেন 

এবং উহাই যে মুখা গণন! তাহা প্রতি- 

পাদন করিয়াছেন। তিনি চন্তস্থান 

গণনার নিমিত্ত 'পাঁঙ্গিক সংস্কার, নামক 
একটা নূতন সংস্কার উদ্ভাবন করিয়। 

অক্ষয়কীর্তি মর্জন করিয়াছেন। তিনি 

গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার পিতার 
নাম দেবদত্ত ছিল। 

নিত্যানন্দ--(২) একজন জ্জ্যো তির্বিদ 

পণ্ডিত | £ইঞটকল শোধন" নামক গ্রন্থ 

তাহারই রচিত । 

নিত্যানন্দ-_-(৩)'নিষেক বিচার” নামক 

গ্রন্থের প্রণেতা । 

নিত্যানন্দ_-(8) প্রসিদ্ধ অদ্ভুত রাঁমা- 
য়ণেঃর রচয়িতা | তিনি শিক্ষিত ছিলেন 

না| কেবলমাত্র দৈববলে সমগ্র রামাস্্ণ 

রচনা রূপ অদ্ভুত কাধ্য সম্পন্ন করিয়] 

অদ্ভুতাচার্+ নামে প্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছিলেন। অদ্ভুতাচার্ধ্য দেখ। 

নিত্যানন্দ-_( ৫) যটকন্ব ব্যাখ্যান 
চিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহার 

রচিত। 

নিত্যানন্দম ঘোষ--একজন কবি। 

তিনি মহাভারত পদ্যে অনুবাদ করিয়া- 

ছিলেন। নিত্যানন্দ কাশীরাম দাসের 

পূর্ববস্তী কবি ছিলেন। নিত্যানন্দের 

মহাভারতের সহিত কাশীরাম দাসের 

মহাভারতের অনেক স্থলে অবিকল 

মিল দেখিতে পাওয়! বায়, ইহা বড়ই 

আশ্চধ্যের বিষয় । 



নিত্যানন্দ 

নিত্যানন্দ দাস-(১)গ্রাচীন বাঙ্গালী 

পদকর্তী। সুবিখ্যাত “প্রম বিলাস, 

নামক গ্রন্থ তাহার রচিত। নিত্যানন্দ 

তাহার গুরু প্রদত্ত নাম, প্রকৃত নাম 

বলরাম দাস। বশরাম দেখ । 

নিত্যানন্দ দাস--( ২) একজন গ্রন্থ- 

কার। 'রসকল্পনার* নামক গ্রন্থ তাহার 

রচিত। 

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী নিতাইদাস 
--একজন কবি সঙ্গীত ও প্রণয় সঙ্গীত 

রচয়িতা । ১১৫৮ বঙ্গাবধে (১৭৫১ 

ত্বীঃ অব) চন্দননগরে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি প্রথম জীবনে গৃছে গৃহে 

গান করিয়। তিক্ষান্নে জীবিক। নির্বাহ 

করিতেন তিনি অতিশয় স্ুকগ্ঠী গায়ক 

ছিলেন । পরে সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ 

উতকর্ষত। লাভ করিয়া, একটী কবির 

দল গঠন করেন। এই কির দল 

করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ ও যশ লাভ 

করিয়াছিলেন । তাহার কবির দল 

'নিতে বৈরাগীর” দল নামে অভিহিত 

হইত। পিত্যানন্দের কয়েকজন প্রতি- 

দবন্দীও ছিল। তন্মধ্যে ভবানী বেণে 

প্রসিদ্ধ । উভয় দলে ভয়ানক আঁড়া- 

জাড়ি চলিত। ভাটপাড়ার ঠাকুর 

মহাশয়ের! তাহাকে নিত্যানন্দ প্রত 

ব(লয়৷ অভিহিত করিতেন । নিত্যানন্দ 

ভদ্রাভন্র সকলকেই সমভাবে গ্রীত 

করিতে পারিতেন। নিত্য নন্দ ব্যতীতও 

নবাই ঠাকুর ও গৌর কবিরা নানক 

জীবনী-কোব ১২১২ 

ছুই ব্যক্তি তাহার দলের জন্ত গান 
রচন| করিয়া! দিতেন। ১২২৮ বঙ্গাবে 

(১৮২১ শ্বীঃ) মত্তর বৎসর বয়সে তিনি 

পরলোক গমন করেন। 

নিত্যানন্দ দ্বিজ_ শীতপা মঙ্গল 
পামক গ্রন্থ তাহার ঝচিত। এই গ্রন্থে 

শীতলার জন্ম, শীতলার পুঞ্জা, বনদন। 

প্রভৃতি পঞ্চে রচিত হইয়াছে । 

নিত্যানন্দ প্রভু-সুপ্রিদ্ধ বৈধণব 

ভক্ত ও শ্রীচৈতন্গদেবের প্রধান সহচর । 

৮৮* বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৪৭৩ খ্রীঃ 

অব) বীরভূম গলার একচক্র। নগরীতে 

তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 

নাম হাঁড়াই পঞ্ডিত ও মাতার নাম 

পল্মাবতী। শৈশবকাল হইতেই তিনি 
ধীর প্রকৃতি ও ধর্্মান্থরাগী ছিণেন। 

অল্প বয়সেই তিনি গৃহত্যাগী হইয়া 

মাধবেন্দ্রপুরী নানক এক সন্নাপীর 

সহ্ত তীর্থ পর্যটনে গমন করেন এবং 

বনু তীর্থ ভ্রমণ করিস্বা পরিশেষে 

বোষ্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পাগারপুর 

তীর্থে লক্ষমীপতি পুরী নামক জনৈক 

সাধু পুরুষের নিকট দীর্ষিত হন। 

ক্রমে তিনি-একজন অবধূতন্ধপে পরি- 
গণিত হইলেন । ইহার বিশ বৎসর 

পরে শ্রীচৈতন্ের হরিনাম তাহার শ্রুঠি- 

গোচর হইলে, হরিন'মে আকৃষ্ট হইয়া 

তিনি নবদ্বীপে যাইম্স। শ্ীচৈতনের সঙ্গে 

মিপিত হইলেন। তখন হইতে তিনি 

প্রীচেতগ্তের সহচর হইলেন এবং তাহার 
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ভক্তি ও প্রেমে মকলেই মুগ্ধ হইল। 

তৎপর শ্রাচৈতন্ত তাহাকে ও হরিদানকে 
ননদ্বীপবানীগণের মধ্যে হরিনাম (বৈষ্ণব 

মত) প্রচীরার্থ শিষুক্ত করেন। সেই 
সময় লবদীপে গাই ও মাধাই নামে 

সদাচারত্রষ্ট ছুই ব্রাহ্মণ হিল। তীাহার। 

অতিশয় মগ্পারী ও ছক্কিয়াসক্ত ছিল 

ধং বৈষ্বদিগের প্রতি যৎপরে!নান্তি 

অত্যাচার করিত। নিত্যানন্দ এই 

বিধর্শীদ্বয়কে পাপাচার হইতে নিবৃত্ত 
করিয়! ধঙ্শ পথে আনয়ন করিবার জন্ 

উপদেশ গ্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন 

কিন্ধ তাহারা তাহার উপদেশ বাক্য 

শুনিয়া অতিশয় কুদ্ধ হইত এবং কোন 
কোন মময় তাহার উপর আঘাত 

করিবারও চেষ্টা করিত! একদ! 

নিত্/।নন্দ ধঙ্মপ্রচার করিয়। প্রত্যাবর্তন 

কালে এই পাষগুদ্বয় তাহাকে দেখিতে 

পাইয়। আক্রমণ করিল; মাধাই একটী 

কলসীর কাণাদ্বার! নিত্যানন্দের মন্তকে 

আঘাত করিল। তাহার মাধাত স্থান 

হইতে রুধির পাত হইতে লাগিল। 

্রীচৈতন্ত এই সংবাদ জানিয়! নঙ্গীগণ- 

সহ তথায় উপস্থিত হইয়া, এই ঘটন। 
দৃষ্টে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন । তখন 

নিত]ানন্দ শ্রীচৈতন্ৃকে সাস্ন প্রদান 

করিয়া বলিলেন, “ইহার! মূর্খ» ন৷ 
বুঝিয়া এরূপ কাধ্য করিয়াছে। ইহা” 

দিগকে ক্ষমা কর” তৎপর উভয়ে 

ইছদিগকে ক্ষমা করিস কুল প্রদান 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক নিত্যানন্দ 

করেন। শ্রীচৈতন্তের ও নিত্যানন্দের 

ধর্মভাব ও ক্ষমাগুণ দর্শনে তাহাদের 

পাষাণ হৃদয় বিগপিত হইল! অতঃপর 

তাহারা কুকর্ম পরিত্যাগ করিয়। পরম 

ভক্ত বৈষ্ণব হইম্বাছিলেন। 

শ্রীচৈতন্তের জগন্নাথে গমনক।লে, 

নিত্যানন্দ তাহার সঙ্গী হইয়ছিলেন ! 

জগন্নাথক্ষেত্রে কিছুদিন বাঁ করিবার 
পর, শ্রীচৈতন্ তাহাকে ধর্ম প্রগারার্থ 

নীলাচল হইতে গৌঁড়মগুলে প্রেরণ 

করেন। তাহার ধর্মপ্রচারক!লে দেশের 

সহত্র সহস্র লোক টব ধর্মে দীক্ষিত 

হইন়্াছিল | সগ্তগ্রমের স্ুবর্ণবণি কগণ 

নিত্যানন্দের শিষ্ হইল। ক্রমে সমগ্র 

বণিক সমাজই বৈষ্ণব ধর্ধের অনুরাগী 
হইল। প্রবাদ আছে যে, গোবর্ধন 

নামক তাহার এক ভক্কের বিশেষ 

অনুরোধে নিত্যানন্দ সন্্যাসীর নেশ 

পরিত্যাগ করিয়াঃ গৃহীর বেশ ধারণ 

করিয়া।ছলেল। তত্পর তিনি নবদ্বীপে 

যাইয়! পুত্র শোকে মুহমান। শ্রীচৈতন্তের 

জননী শচীদেবীকে সাত্বনা গ্রদান 

করবেন এবং তাহার নিকট পুত্রবং অব- 

স্থান করিয়া নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার 

করিতে লাগিলেন। নবন্বীপের বৈষ্ঃব- 

গণ পরম উৎদাছে তাহার সঙ্গে যোগ- 

দান করিয়! পুনরায় নবদধীপে হরিনামের 

শ্রোত প্রবাহিত করিল। অতঃপর 

আসক্তিশৃন্ত বৈষবদিগের আদর্শ প্রদর্শন 
করিবার জন্ত, তিনি বিবাহ করেন। 
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.লব্ধীপের নিকটবর্তী শালীগ্রামের সুর্য 
দান নামক. এক পণ্ডিতের বনগুধা ৪ 

জাহবী নানী ছুই কন্তাকে তিনি বিবাহ 
করিয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি 

সস্থীক খড়দহে বাস করিতেন । জাঙ্বী 

দেবীর গর্ভে তাহার বীরভদ্র নামে এক 

পুত ও গঙ্গ। লামে এক কন্তা জন্মে। 

চৈতন্তদেবের অন্তধণানের কিছুদিন পরেই 
নিত্যানিন্দের মৃত্যু হয়। নিত্যাননের 

পত্রী জাহ্নবী দেবীর বৈঝুব সম্প্রদায়ের 
উপর বিশেষ আধিপত্য ছিল। [তনি 

১৫৮২ খ্রীঃ অকে খেতুরীর মহোঁৎ্সবে 
উপস্থিত ছিলেন । খড়দহের গোস্বা মী- 

গণ বীরভদ্রের বংশধর এবং বলাগড়ের 

গোস্বমীগণ গঙ্গ দেবীর বংশের প্রতি- 

নিধি। নিত্যানন্দ জ্ঞানের অপেক্ষ। 

ভক্তির প্রাধাগ্ত শ্বীকার করিতেন। 

তিনি তাহার প্রধান সঙ্গিগণনহ ত্রজের 

রাখাল বেশ ধারণ করিয়া, রা়ের সর্বত্র 

ভ্রমণ করিতেন। 

নিত্যানন্দ বৈস্ভ-_'দীলার বার মাস 
রচরিতা | টট্টগ্ররম জেলার অন্তর্গত 

আনোয়ার। গ্রামে তাহার নিবাস ছিল। 

তাহার পিতার নম গোকুপচন্ত্র। 

নিভ্যানন্্ব ( মিশ্র ) চক্রবর্তী, কবি 
__মেদিনীপুর জিলার কাশীজোড়। 
পরগণার অন্তর্গত খয়রা কানাইচক 

গ্রামে রাটীয় ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জ্নু" 

গ্রহণ করেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধাভাগে কাশীজোড়াধিপতি রাজ! 

জীষদী-কোব ১২১৪ 

রাজনারায়ণের সময়ে (১৭৫৬-১৭৭০ 

খ্রীঃ অবে) জীবিত ছিলেন। তিনি 

উক্ত কাণীজোড়াধিপতি রাজ নারারণের 

সভানদ ছিলেন রাজ সভায় তাহার 

যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং রাজ! 

তাহাকে অনেক ভূমম্পন্তি দান করিয়! 

ছিলেন। সর্বশান্তর বিশারদ ভবানী 

মিশ্র তাহার প্রপিতামহ ছিলেন। 

ভবানী মিশ্রের পুত্র মনোহর মিশ্র, 
মনোহর মিশরের পুত্র চিরঞীব মিশ্র, 

চিরজীব মিশ্রের পুত্র রাধাকান্ত মিশ্র, 

এই রাঁধাকান্ত মিশ্রই নিত্যানন্দ 
মিশ্লের পিতা ছিলেন। তিনি শীতল! 

মঙ্গল, ইন্দ্র পূজা, সীত। পুজা, পাগ্ডন 

পূজা, বিরাট পুজা, লক্্মীমঙ্গল, কালু 
রায়ের গীত প্রভৃতি পুস্তক রচন। করিয়] 

ছিলেন। তাহার কোন কেন পুথি 

আনার তালপত্রে উৎ্কলাক্ষরে লিখিত 

ৃষ্ট হয়। পূর্বে এদেশে ইংরেজী ভাষার 
গ্রচলন ছিল না। তিনি নিজ দক্ষতা- 

নুসারে বঙ্গ ভাষায় গ্রাম্য ভাবাদি 

প্রয়োগ দ্বারা, তাহার রচিত পুস্তক 

গুণি তৎকাঁলোচিত রুচিকর করিয়। 

রচন। করিয়াছিলেন। তাহার সমদ্দে 

বাঁংল। ভাব! পরিমার্জিত ভর নাই) 

বিভিন্ন ভাষার শব প্রচলিত ছিল। ফারসী, 
হিন্দী, উদ, প্রভৃতি ভাষায় অনেক শন 

বছলপরিমাণে বাঙ্গ লা সাহিতো প্রচলিত 

ছিল। এই জন্ত তাহার রচিত গ্রস্থা- 

দিতে অনেক ফার্সী, হিন্দী ও উর্দা, কথ। 
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পাওয়া যায়। অধিকন্তত্রী সময়ের 
অনেক পূর্ব হইতে মেদিনীপুর অঞ্চলে 

উড়িয়া ভাষার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। 

এই জন্ত তাহার গ্রন্থ মধ্যে উড়িয়। 

শব্দ ও দেখিতে পাওয়। যায়। অধিকাংশ 

স্থলে গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার কর! 

হইয়াছে । উহ গ্রাম্য দোষে অপকৃষ্ট 

না হইয়া উৎকৃষ্ট হইয়ান্থে। এ অঞ্চলে 

পাচাণিকারেরা এখনও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন- 

রূপ তাহার নামে মস্তক অবনত 

করিয়। থাকেন। 

নিদার ভীম--পঞ্জাবের সমতল প্রদেশে 

মুপতান এবং লাহোরে তুর্কিস্থানের 

মুসলমানদের রাষ্্ীর কেন্দ্র শ্বাপিত 

হইয়াছিল। পঞ্জবের শাহীবংশীয় আনন্ব- 

পালের বংশধর ব্রিলোচনপাঁল, নিদার 

ভীম প্রভৃতি ভারতীয় বীরগণ গজনীর 

স্ুলতাম মামুদকে বাধা দিতে বনু চেষ্ট। 

করিয়াও কৃতকার্য হন নাই । সকলেই 

মামুদের নিকট পরাদিত হইস্সাছিলেন। 

স্থতরাং মামুদ পঞ্জাব স্বীয় রাজ্যতুক্ত 

করিয়াছিলেন। 

নিধিপতি--বাংস্তগোত্রাপ্ একগঞন 

ব্রাহ্মণ স্থৃতিশান্ত্রকার । তাহার পৃর্ব- 

পুরুষ আনন্দ ও অপর চারিজন ব্রাহ্মণ 

ধরিপুরার অধিপতি আদিধর্ম ফা"র 
আমন্ত্রণে মিথিল! হইতে ত্রিপুরায় গমন 

করেন। (আদি ধর্ম ফাদেখ)। 

নিধিপ।ত শ্রহউ ছিলার পঞ্চখণ্ড পর- 

গণার ইট। নামক গ্রাম পত্বন করেন। 

ভারভীয়-এঁতিহাপিক দিধিরাম 

অল্লকাল মধ্যেই তিনি প্রবল প্রতাপ" 

শালী হইয়া! উঠেন এবং একটী ক্ষুদ্র 

রাজ্য স্থাপন করেন। নিধিপতির পুত্র 

ভূধর ও পৌত্র কন্দর্প। পরবর্তী নময়ে 
তাহারা ত্রিপুরাধিপতির সামস্ত নরপতি 

ছিলেন। কন্দর্পের পুত্র বৃহস্পতি, 
তৎপুত্র লক্গীনাথ, তৎপুত্র দেব” 

চন্দ্র, তাখার পু ভাঞ্কর, পুষ্বর ও 

প্রভাকর এই তিনজন। ভাম্করের 

পুত্র কেশব, তৎপুত্র কামদেব, কাম- 

দেব হইতে মহাদেব জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি “নহাদেবী বড়কাপন নামক 

হানে গমনপুব্ধক বান করেন। তথা- 

কার শিকদারের তাছারই বংখধর। 

নিধিরাম কবিরত্ব--একজন প্রতিষ্ঠ/- 
বান কর্ি। [শি চট্রগ্রাম জেলার 

গন্তর্গত পটির। থানার অধান চক্রণাণ! 

নামক গ্রামে আগ্নাচাধ্য ব্রাঙ্মণকুলে 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নান 

ছুল'ভ আচার্ম্য ও মাতার নাম লক্ষ্মী 

দেখা। নিধিরাম “কালিক। মঙ্গণ 

নামক কাথ্য গ্রন্থ রচনা করেন। 

বিদ্কাস্ুদদরের উপাখ্যান অবলম্বনে 

কাণী-মাহাত্ব্য প্রচার করিবার জন্ত 

তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। 

ত্রীঃ অবে ইহ! রচিত হয় | সুতরাং 

বিগ্তান্ন্দরের অপর হই কৰি কবিরঞ্জন 

রামপ্রসাদ ও রান গুণাকর ভারতচন্ত্র 

এবং নিধিরাম এই তিনজন কৰি সম- 

সামরিক ছিলেন। শিধিরামঃ ভারতচন্ত 

১৭৫৩ 



নিধিরাম 

ও রামগ্রসাদের ন্তায় বিদ্যা সুন্দরের 

ঘটনাস্থল বর্ধমানের পরিবণ্তডে বররুচি 
কৃত সংস্কৃত কাবোর অন্ুকরুণে উদ্জ- 

য়িনী নগরে সন্নিবেশিত করিয়ছেন। 

ইহা ছাড়! এই গ্রন্থে বিদ্যানুন্দকের 
পিতামাতা, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে ও 

গ্রভেদ দৃষ্ট হয়। যদিও তাহার গ্রন্থ 
ভারতচন্ত্রের গ্রন্থের সমতুল নহে, 

তথাপি ইহাতে তৎকালে।চিত পৌন্দর্ম্য 

ৃষ্ট হয়। 

নিধিরাম মিশ্র-_ একজন কবি। 

কবিচন্দ্র মিশ্র নামেও তিনি সমধিক 

গ্রশিদ্ধ ছিলেন। তাহার পিতার নাম 

হাদয় মিশ্র এবং চণ্ডিকাব্য রচিত 

মুকুন্দরাম কবিকন্কণ তাহার জ্যে্ 

ভ্রাতা । নিধিরাম “গঙ্গার বন্দন।' 

গুরুদৃক্ষিণাঃ “সত্যনারায়ণ কথা” প্রভৃতি 

কবিতা গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেন । তিনি 

অনুমান থ্রী; ষোড়শ শতাববীর মধা বা 

শেষ ভাগে বর্তমান ছিঙেন। কবিচন্্র 

মিশ্র দেখ। 

নিধিরাম সাহ1--একজন কবি সন্গীত 

রচয়িতা! তিনি বর্ধমানের অন্থর্গত 

জানড়! গ্রামে বাস করিতেন এবং 

জাতিতে শুঁড়ী ছিগেন। দাশরথি রায় 

যখন প্রথমাবন্থয় কবি গান গাহিয়। 

বেড়াইতেন, তখন নিধিরাম তাহার 
প্রতিযোগীরূপে গন করিতেন। 

নিধুবাবু--রামনিধি গুপ্ত দেখ । 

নিবারণচঞ্জ দাস ওগু রায়বাহাছুর 

জীবনী-কোষ ১২১৬ 

_-(১) বরিশালের একজন নেতা, প্রবীণ 
দার্শনিক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও আইন 

ব্যণসায়ী। তিনি এক সময়ে অশ্বিনী 

কুমার দত্ত মহাশয়ের সহকর্মীরূপে 

জন নায়কের বিশিষ্ট স্থান অধিকার 

করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রশিদ্ধ 

বরিশাল কনফারেন্সে তিনি অভ্যর্থন। 

মমিতির সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গ ভঙ্গ 

আন্দোলনে তাহার বক্তৃতা বরিশালের 

সাফল্যের অন্ততম হেতু! খরিশালের 

শাখা সাহিত্য পরিষদের তিনি সভা- 

পতি ছিলেন। দার্শনিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ 

রচণায় তিনি নিদ্ধ হস্ত ছিলেন | 

দীর্ঘকাল তিনি ” ভারত সুহৃদ ৮ নামক 

মাপিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন । 

প্রান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত- 

রূপে, ডিষ্টিক্উট এসোমিয়েশনের মভ।- 

পতিরূপে, মিউ,নসিপ্যালিটির চেন়্ার- 

ম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরূপে তিনি 

জনসেবা করিয়াছেন বাদ্ধক্যে তিনি 

বরিশালের ধর্মগুরু আচাধ্য জগদীশ 

মুধোপাধ্যার মহাশয়ের প্রতি অনুরক্ত 

হইয়া, ধন্মালোচনা করতঃ আচার্য 
জগদীশের একখখনা জীবন চিত 

লিখিয়াছিলেন। বরিশালের সরকারী 

বেসরকারী জনসভায় তিনি একজন 

অন্ভতম অপরিহার্ধ্য বাক্তি ছিলেন । 

তিনি ১৩৪৪ বঙ্গাব্বের ১০ ই চৈত্র 

বৃহম্পতিবার (১৯৩৮ শ্রীঃ ২৪ শে মার্চ) 

পরপোক গমন করেন । 



১২১৭ 

নিবারণ চক্র দাস গুগু-(২) 
বাঙ্গালী রাজনৈতিক ও দেশহিতররতী । 
তাহার নিবান ঢাক জিলায় ছিল। 

প্রথম জীবনে তিনি সরকারী চাকুরী 
করিতেন। মহাত্ম। গান্ধী প্রবর্তিত 

অসহযে।'গ আন্দোলনে যোগ দিয় 

তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন।' প্রায় 

তেইশ বৎসর তিনি চাকুরী করিয়া- 

ছিলেন । আর সামান্য কয়েক বৎমর 

পরেই অবনরু গ্রহণ করির। বৃত্তি 

(1)678107 ) লাভ করিতে পারিতেন। 

কিন্তু দেশ সেবার আগ্রহ তাহাকে আর 

দানত্বে আবদ্ধ রাখিতে পাবে নাই। 

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দির! 

তিনি তিননার কার।রুন্ধ হন। বক্তৃতা 
ও প্রচার অপেক্ষ। গঠনমূলক কা্যেই 

তিনি অধিক শক্তি ও সমর নিগ্জোগ 

করেন। ছোটনাগপুর প্রদেশের পুরু- 

গিয়া তাহার গ্রধান কর্ক্ষেত্র ছিল। 

মেইখানে নানান জনহিতকর কা্্যের 

তিনি সুচন! করেন। 

পরিণত বয়মে বারংবার কারারুদ্ধ 

হওয়ায় তাহার স্বান্থা ভঙ্গ হয়। ১৩৪২ 

ব্গাঝের শ্রাবণ মাসে একষটি বদর 

বয়সে তাহার মৃতু হয়। 

নিবারণচক্দ্র মুখোপাধ্যায়! ১) 
ভাগলপুর প্রবাণী একজন স্বন।মধন্ত 

বঙগ।লী। ১২৫৪ বঙ্গাবে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার শৈশবে তাহাদের 
আর্থিক অবস্থা অতিশয় অনচ্ছল ছিল। 

১৯৫৩-+১৫৪ 

ভারতীক়-এতিহাসিক নিবারণচ্ 

তাহার পিতার মাত্র দশ টাকা মাদিক 

আনন ছিল। পাঠ্যাবস্তায় রাত্রিতে 

পড়িবার আলোর অভাবে তিনিরাস্তার 

আলোতে বলিয়া পাঁঃ শিক্ষ। করিতেন। 

তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সরকারী 
বৃত্তি ও অপরের সাহাযো তিনি কলি- 
কাঁত। বিখবিগ্ভালয় হইতে এম্-এ ও 

বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। তৎপর 

তিনি শিক্ষা বিভাগের কার্যে লিপ্ত 

হুইয়। প্রধান শিক্ষকের কার্ধ্যে নিষুক্ত 

হন। কিছুকাল এই কাধ্য করিবার পর 

তাহার মনে হইপ যে, ক্ষমত] প্রিয়ত। 
তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এই 

ধারণার বশবত্তী হইয়া তিনি প্রধান 

শিক্ষকের কাধ্য পরিত্যাগপুর্বক আইন 
ব্যবগাঁয় অ।রন্ত করেন। কিন্তু আইন 

ব্যবমায়ও মন;পুত ন| হওয়ার, কয়েক 

বসর পর উহা! ত্যাগ করেন। তিনি 

ভাগলপুর পুরতন্বের (819701011)51165) 

ভাইন চেয়াবুমন ও চেক়্ারম্যান এবং 

দিলা বোর্ডের (1)19870৮ 73০%10 ) 
চে।রম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই 

সকল্ পদে সমাপীন থাকিয়া, তিনি 

বিশেষ দক্ষতা ও স্ায়নিষ্টছর পরিচন্ 

প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য 

প।রষত, সুরাপান নিবারণী সভ। প্রসৃতি 
নভানমিতির সহিত সংশ্লি্ই ছিণেন। 

তিনি কেকখানি উন্ভন ইংরেজী ও 
বাঞ্গাল। গ্রথ লিখিয়ছেন। ১৩৩৪ 

বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। 



মিবারণচজা 

নিবারণচজ্জর মুখোপাধ্যায় _(২) 
তিনি বৈদ্তবাঁটার জমিদার ছিলেন। 

তিনি ১৭।১৮ বৎনর বয়সেই পৈত্রিক 
ব্যবদায়ে (বিদেশী জাহাজে মাল বোঝাই 
ও মাল খালাস) নিধুক্ত হুইয়। অতি 
নিপুণতার সহিত হার উন্নতি সাধন 

করিয়াছিলেন। তিনি যেমন কর্মী 

তেমন দানশীলও ছিলেন। টনগ্যবাটা 
স্কুল নির্দাণের জন্ত তিনি পচিশ হাজার 

টাকা দান করেন। তাঁহার আর কীত্ডি 

নৈদ্তবাটা কো-অপারেটিভ সোদাইটা 

স্থাপন। ইহ! ছারা বহু গরীব জোক 
উপরুত হুইয়াছে। নিজ গ্রামের রাস্তাও 
তিনি নিজ ব্যয়ে নিম্মাণ করাইয়। দেন। 

করেকটা গরীব ছাত্রকে তিনি গৃহে 

স্থন দিয়া ভরণ পোষণ করিতেন। 

প্রতি বৎসর পুজার .সময় দশ হাজার 

গরীবকে বস্ত্র দান করিতেন। উত্তর 

বঙ্গের বন্তাপীড়িত স্থানে ২১০৭ বন 

দান করেন। বৈগ্যবাটার প্রাণম্বব্ূপ 

এই মহাত্মা ১৩৩৫ সালে পরলোক 

গমন করেন। 

নিবেদিতা, ভগিনী-_ স্বনামখ্যাতা। 
ভারত হিতৈধিলী মহিলা । তাহার 

প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ 
নোবল। (11818%796 12112970601 

1০১19) ১৮৬৭ খ্রীঃ অন্ধের অক্টোবর 

মাপে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিত। 

(১9৬. ৪. 7. ০1৪) একজন পর- 

হিতক্রতী ধর্শমাজক ছিলেন | পিতার 

জীবনী-কোষ ১২১৮ 

নিকট হইতেই শ্রীমতী নোব.ল পরো প্" 

কার চিকিব্য1! লাভ করেন। বাল্যকালেই 
পিভৃভবনে ইংলগ্ড গ্রবাণী অনেক 
বিশিষ্ট ভারভবাঁপীর সংস্পর্শে আমিবার 
সুযোগ লাভ করেন এবং তৎফলে 

ক্রমে ত্রমে তাঁহার মনে ভারতবর্ষের 

প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মিতে থাকে । 

তৎকাল প্রচলিত ইংরেজ বাঁলিকা- 
দের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া, 

তিনি লগুন নগরে শিক্ষয়িত্রীর কাজ 

গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি 

স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার 
স্যেগ লাভ করেন (শ্বামী বিবেকানন্দ 

দ্রষ্টব্য) এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 

মুগ্ধ হইয়। তাহার প্রতি নিশেষ আকৃছ 

হন। ইংলগ্ডে থাকিতেই কিছুকাল 

হিন্দু শান্ধাদি অধ্যয়ন করিয়া তিনি 

১৮৯৮ খ্রীঃ অবে, স্বামিজীর অনুরোধে, 

জন্হিতকর কার্যে নিজেকে নিয়োগ 

করিবার জন্ত স্বামিজীর মহিত 

ভারতে আসয়া উপস্থিত হন। 

ভারতে আপিয়৷ গ্রথমে কিছুকাল 

তিনি বেলুড় মঠে অবস্থান করেন। 

তৎপবে স্বামিীর সহিত দীর্ঘকাল 

উত্তর পশ্চিম ভারতের নান! ইতি হাস- 

গ্রগিদ্ধ স্থানে এবং তীর্ঘক্ষেত্রে ভ্রমণ 

করেন। এই সাহচর্যের ফণে স্বামিজীর 

প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আরও বুদ্ধি পায় 

এ"ং স্বামিজীর নিকট হিন্দুধর্ম ও 
দর্শন!দি সম্বন্ধে উপদেশ লাঁত করিয়! 



১২১৯ 

তিনি উত্তরোত্তর ভারতের ধর্ম) দশন 

সভ্য তাঁর বিশেষ অনুরাগিণী 'হইতে 

থাকেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি 
স্ব(মিজীর নিকট হিন্দু ধর্থে দীক্ষা লাভ 

করেন এবং তদব্ধ তিনি গুরুদত্ত 

“নিবেদিতা, নামে পরিচিত হইলেন । 

ইহার কিছুকাঁল পরে তিনি কলি- 

কাতার আদিরা উপস্থিত হইলেন। 
তখন কপিকাতার ভীষণ মহামারী 

উপস্থিত হইগ্নাছিল। তিনি রোগীর 

সেবাকার্দ্যে নিযুক্ত হইলেন। অনেক 
নির্ভীক ব্যক্তি এই কাজে তাহার সহার 

হইরাছিলেন। অতঃপর তিনি একটা 
উচ্চ শ্রেণীর বালিক] বিদ্যালয় স্থাপনের 

চেষ্ট। করেন! কিন্ত মর্ধাভাবে তাহার 

মনোবাদন। পূর্ণ ন! হওয়ার, তিপি 
স্ব(মিজীর সহিত অর্থ মংগ্রহের আশার 

ইংলণ্ডে গমন করেন। তথ। হইতে 

নি আমেরিকাতেও গমন করিনা 

ভারতের মভ্যতা ও ধন্ম সম্বন্ধে অনেক- 

গণি বক্তৃতা প্রদান করেন। আমে- 

ধিক হইতে তিনি গ্রচুর অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া ইংলগে প্রত)াবর্তন করেন এবং 

দেখান হইতেও যথেষ্ট অর্থ লাভ করিয়া 

স্বামিজীব সহিত ভারতে প্রত্যাবর্তন 

করেন। 

শ্বামিজীর মৃত্যুর পর নিবেদিত 
সম্পূর্ণভাবে জনছিতকর কার্যে নিজ্জেকে 

নিয়োগ করেন। এই সকল কার্য্য 

গম্যকরূপে সম্পনরন করিবার জুধোগ 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক নিবেছিং 

লাত করিবার জল তিশি বাগবাঞ্জারে 

অতি রক্ষণশীল পল্লীতে একটি ঘর ভাড়া! 
লইন়। বাদ করিতে থাকেন। গ্রথম 

প্রথম পল্লীবাসীর1 তাহাকে সন্দেহের 

চক্ষে দেখিতে থাকেন। পরে নিবে- 

দিতঁর আচার ব্যবহারে তাহাদের 

দন্দেহ ও অবিশ্বীন দুর হুইন্া যায় এবং 
তাহার! সর্ধতোভাবে তাহার কার্ষে 

সাহাধ্য করিতে আরম্ভ করেন। সেই 
পল্লীতে নিবেদিতা বালিকাদের অন্ত 

একটি বিগ্ভালয় স্থাপন করেন । তাহার 
নিষ্ঠ! ও নুপরিচালনার গুণে বিগ্ভালয়টি 
অতি 'অরদিনের মধোই বিশেষ উন্নতি 

লাভ করে। ইংলগ্ড ও আমেরিক। 

হইতেও এ বিগ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহাষা 

লাভ হইত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি 
সমুদয় শক্তি দিয়া বিগ্কালয়টির উন্নতি 

সাধন করিয়া গিয়্াছেল। 

১৯০৬ খ্রীঃ অব বরিশালে বন্ধ 

হইগে ঠিনি সেবাদলের সহিত তথায় 
গমন করেন এবং অশেষ শারীরিক 

কষ্ট স্বীকার করিগ্ত! বন্াগীড়িতদের 

দুঃখকষ্টের লাঘব করিবার চেষ্ট! করিয়! 

সকলের কৃত্জঞত! অর্জন করেন। 

নিবেদিতার সায়, ভারতের সভ্যতা 

ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবতী পাশ্চাত্য 

মহিলা অ'ধক নাই। ভারতের সমুদয় 

বন্তর গুতিই তাহার এক গভীর ভাগ* 

বানা ছিল। এ্রন্বপ আস্তরিক শ্রদ্ধা, 

প্রীতি ও আকর্ষণের অন্থই তিমি মক 



নিম 

পরিচিত লোকেরই পরম গ্রীতি ও 

শ্রদ্ধার গাত্রী হইয়াছিলেন। তাহার 
রচিত গ্রন্থাবলী হইতে ভারত ও 

ভারতীয় সকল বস্তর প্রতি তাহার 
গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়। যাঁয়। 

১৯১১ থ্রী: অব্দবের ১৩ই অক্টোবর 

( ১৩১৮ বঙ্গাব, আশ্বিন) এই মহীয়সী 

মহিলা দণরঞ্জিলিং সহুরে দেহত্যাগ 

করেন। 

নিমা-কবিরের মাতা । অনেকে 

বলেন কবীর ব্রঙ্গণ ছিলেন। বাল্যকালে 

মুসলমান জোল। তাঁহাকে পাইর। 
প্রতিপালন করেন। কিন্তু ইহা মহা 

নহে, তাহার পিঠার নাম নিরু, মাতার 

নাম নিমা, তাহার মুমলম।ন ছিলেন । 

নিমাইচরণ মল্লিক- কণিকাতার 
একজন ধার্মিক ও দানশীল ধনল।ন্ 

ব্যক্তি। ১৭৩১ খ্রীঃ অবে বড়বাজারের 

বিখ্যাত দানশীল মন্লিক বংশে ঠিনি 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের বংশের 

উপাধি পূর্বে দে ছিল। মুঘলদিগের 

নিকট হইতে তাঁহারা “মল্লিক উপাধি 

প্রাণ্ত হন। তাহার পিতার নাম নয়ন. 
চন্দ্র মল্লিক। তিনি দয়া দাক্ষিণ্য ও 

নান! গ্রকাঁর মতকার্ধাদির দ্বার। দেশের 

ও দশের বু উপকার করিয়।ছিলেন। 

পিতার এই সকল গুণ নিমাইচরণের 

মধ্যে অনেক বর্তিগা ছিল। তিনি 

ইংরেজী, বাঙ্গালা ও ফারসী ভাষার 

বুৎপয় ছিলেন। পিতার নিকট তিনি 

জীবনী-কো ১২২৪ 

প্রায় চল্লিণ লক্ষ টাক! প্রাপ্ত হন। 

তিনি বল্ল ভপুরে একটি মন্দির স্থাপন ও 
জোো্ঠ ভ্রাতা গৌরচরণ মল্লিকের সহিত 

একত্রে কীাচড়াপাড়ায় শ্রীশ্্ররাধাকৃ 

জীউর মন্দির নির্মাণ করেন এবং এ 

সকলের বায় নির্বাহের জন্য নুলীম 

কোর্টে বনু অর্থ গচ্ছিত রাখিয়। যান। 

চৈতন্ত মঙ্গল গীত, পুরাণ পাঠ ৪ 

তুলট প্রভৃতি আরও অনেক ধর্ম কার্ষে] 
তিনি বহু অর্থ ব্যপ্স করিয়াছিলেন । 

ঠিনি, ত্রাঙ্গণ ও গোম্বামীগণকে মুক্তা, 

্বর্ণহার প্রস্ৃ,ত বহু মুল্যাবান্ দ্রব্য 

এবং বছ দরিদ্রকে অন্ন দান করিতেন । 

হু্গ। পুজার সমগ্ন তিনি কণিকাতার 
ছোট আদালতের অনেক দেওয়ানী 
আদামীকে অর্থ দ্বার। অব্যাহঠি 

প্রদান করাইতেন। পাথুধিয়। ঘাটার 
গঙ্গা বিষু মল্লিকের ভগ্লীকে তিনি বিবাহ 
করিয়াছিলেন। খঃ অবের 

নবেধর মামে একাত্তর বঙ্গর বরণে 

তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্রা- 
কালে তিনি ঠিন কোটা টাকার উপ 
সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। 

নিমাইচরণ মিত্র--একজন সঙ্গীত 
রচগ্িতা। তিনি রাজ। রামমোহন 

রায়ের একজন বন্ধু ছিলেন। তাহার 
রচিত ব্রন্ম-সঙ্গীতগুলি এককালে ব্রাঙ্ম 
সমাজে গীত হইভ। 

নিম্টাদ শিরোমণি-তিন একজন 
বিখ্যাত নৈয়াগ্গিক পণ্ডিত ছিলেন। 

১৮০৭ 



১২২১ ভারতীয়-ঞঁতিহাসিক নিজিনাথ 

তিনি অসাধারণ শ্রুঠিধর পণ্ডিত বলিয়া ও 

গ্রমিদ্ধ ছিলেন। তাহার জন্মস্থান 

কলিকাতাঁর উত্তরবর্তী কাঞ্চন পল্লী 

(বর্তমান কাচড়। পাড়।) তিনি খ্রীঃ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে বর্তমান 
ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে ১৮২৪ 

খীঃ অৰে ভ্তারের অধ্যাপক ছিগেন। 

নিমাইটাদ শীল-একজন কবি ও 
্রন্থকার। ১৮৩৫ খ্রীঃ অন্দে চুচুড়ায় 

বিখ্যাত শীল বংশে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি হুগলী কলেগে শিক্ষা 

পাভ করেন। এ সময় নাহিত্য সম্রাট 

বঙ্কিম চন্ত্র চট্রে।পাধ্যার হুগলী কলেজে 
তাহার মহপাঠী ছিলেন। 'যাঁমিনী যাপন 

কামিনী গেপন+, চিন্ত্রাবতী”, প্রব- 

চিত্র”, “এরাই আশার বড় লোক 

“তীর্থমহিমাত ও শ্তুবর্ণ বণিক” এই 

গ্রন্থগুলি নিগাইটাদ প্রণীত। 'যামিনী 

ঘপন কামনী গোগনঃ একটী ছোট 

কবিতা পুস্তক | রেণন্ড প্রণীত 1,9৬9 

91 0110 11961) নামক গ্রন্থ অণগন্থনে 

'চন্দ্রাৰতী” এবং শ্রীমদ্ভীগবতের 'আখ্যা- 

গিকা অবলম্বনে “ঞবচরিত্র”ণ রচিত। 

“তীর্থ মহিমা” নামক নাটকে তারকে- 

শবরের মোহীন্ত মাধব গিরি ও এলোকেশী 

ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এরাই 

আবার ঝড় লোক গ্রহসন। “ম্বর্ণ 

বণিক? গ্রন্থ সুবর্ণ বণিক জাতিকে বৈশ্ত 

অবধারণ করবা উদ্দেগ্তে বচিত। 

১৮৯৩ত্রীঃ অন্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

নিমানন্দ দাস-- একজন প্রাচী 

বাঙ্গাল! পদ।বলী রচগ্মিতা। তিনি 

বৈষ্বদ1স, জ্ঞান্দাস প্রভৃতি কৰিগণের 

পরবর্তী । তিনি খুব সম্ভব রাধামোহন 

ঠাকুরের 'পদামৃত মমুদ্রঁ অবলব্ষন 
করিয়! 'পদ রস-সার' নামে একখানি 

গ্রন্থ রচন। করেন। উহাতেবিস্তাপতি 

চণ্তীদাস, গোবিন্দদান গ্রমুখ সুপ্রদিদ্ধ 

বৈষ্ণব কবিগণের বন্থতর উৎকৃষ্ট অজ্ঞাত 

পূর্ব পদাবলী প্রাণ্ড হওয়। গিয়াছে। 
তপ্ভিন্ন অনেক অপ্রাধ্ধ পূর্ব কবির 

নামও পাওয়া গিয়াছে । তিনি উক্ত 

গ্রন্থ খুব সম্ভব বৃন্দাবনে বাপকাপে 

রচন। করেন। উহাতে তাহার স্বরচিত 

দেড়শতের উপর পদ পাওয়া গিয়াছে। 

অনেক পদ আবার শ্রীমন্তাগবতীয় 

শ্লনোকের মন্ানুবাদ | নান! বিষয়েই 

তিনি পদ রচনা করেন। অনেকগুণি 

গোবিন্দদান জ্ঞান্দানের পদের দহিত 

তুলিত হইতে পারে। কিন্ত তিনি অধি- 
কাংশ প্দই খাঁটি বাঙ্গাল! তাষায় রচনা 

করেন । ৰ 

নিমি-একদ্ন খুব প্রাচীন আধুর্বো- 
ার্্য | ব!গ ভটের “অষ্টাঙ্গ হৃদয়”, চরক 
নিমি, সুশ্ষত প্রভৃতি খধিগণের গ্রন্থ 

হইতে সংগৃহীত । 

নিমিনাথ ভীর্ঘক্কর-_ তিনি এক" 
বিংশতিতম দৈন তীর্থস্কর। মিথিণান্ 

তাহার জন্ম হয় এবং পার্খন।থ শৈলে 

তিনি নির্বাণ লাভ করেন। 



নিশ্বার্ক 

মিম্বার্ক-__রাক্রপুতানার এক গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । তাহার 

সম্প্রদায়ের নাম দনকাদি। তাহাদের 

দর্শন তত্ব দ্বৈতাদ্বৈত। প্রাচীন উপাসন। 
- ভীকুঞ্চের পূর্ণ ব্রদ্ধতা জ্ঞান ও ধ্যান। 

নবীন উপাসনা-_বুগণম্বরূপ রাধাকৃষ্ণের 

ধ্যান ও মেব। | নিষ্ঠ। অনগ্তত। | 
নিম্বার্ক, আচার্য্য- একজন খ্যাত- 
নাম] বেষ্চব আচার্য। নিষ়্মানন্দ ঝ 

নিশ্বাদিত্য তাহার অপর নাম। তাহার 

পিতার নাম জগন্নাথ। তিনি খ্রীঃ 

একাদশ শতাবীতে আবিভূত হইয়।" 
ছিলেন। তিনি নিমাৎ নামক বৈষ্ণব 

শাখার প্রবর্তক। তিনি বুন্দাবনস্থ 

ফ্রুবপর্ধতে সিদ্ধিলাভত করেন। 

শ্রীনিবান আচার্ধ্য তাহার মতোপজীবী। 

ডিন ব্রহ্ষহ্ুত্রের উপর “বেদান্ত পারি- 

জাত সৌরশ,নামে একটা উৎকৃষ্ট ভাষ্য 

রচনা করেন। ইহাতে ধঙশীয় বৈষ্ুণ 

সমাজের ভেদাভেদ বাদ সম্যঞ্রূগে 

প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্তদেব তাহার 

ভাবে প্রভাবিত হুইয়াছিলেন। 

 নিয়ামণ্ড খা-শায়েন্তা খার পরে, 
নবাব ইব্রাহিম খ। ১৬৯৬ ধীঃ অব হইতে 

১৭১২ শ্রী; অব পধ্যস্ত বাঙ্গালার নবাব 

ছিলেন। তাহার সময়েই বাঙ্গাণ! 

দেশে শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ 

উপস্থিত হয় । রাজমহল হইতে মেদিনী- 
পুর পথ্যন্ত সমস্ত তৃভাগ তাহাদের অধীন 
হইয়াছিল। সেই সময়ে নিয়ামত খ। 

জীবনী-কোব ১২২২ 

বাঙ্গাগার নবাব ইবহিম খার অন্যতম 

সেনাপতি ছিলেন। তাহার জাল্নগীর 

হুগণী নিগায় ছিল। রহিম খঁ, তাহাকে 

আক্রমণ করিলেন । নিয়ামত খ। প্রথমে 

তাহার শ্রাতুত্পুত্র তেহুভার খাকে প্রেরণ 

করেন। তেনুভার খা হিম খর 

সৈন্ত হন্তে নিহত হইলে, নিরাঁমৎ খ! 

স্বয়ং যুদ্ধ করিতে যাহয় নিহত হন এবং 

রহিম খা তাহার সমস্ত সম্পত্তি লুষ্ন 

করিলেন। 

নিরাজদী পণ্ডিত--তিনি শিবাজীর 
একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। এই 

ব্রাহ্মণ যুবকের পিতা দাদাণী কুড- 

দেবের অধীনে কম্মচাণী ছিলেন। 

নিরঞজন-তিনি একজন হঠখোগ 

নম্ত্রদারী যোগী । 

নিরঞ্জন গিরি_তিন একজল 

জ্যোতিব্বিদ পণ্ডিত । শশ্রুহফন।? লাম 

গ্রন্থ তীহারই বঠিত। 

নির্দিত বর্মা1-কাশ্ীরের একজণ 
রাজা । তিন কাঁশ্দীরের অধিপ, ত 

অবস্তী বন্দীর ভ্রাত। শুরধন্মার পৌর ও 

সুখবন্মার পুত্র । গোপাল বন্মার মৃতু) 

পরে তদীয় মাত। সুগন্ধাদেবী কিছ 

কালরাজ্য শসন করি, পরে শির্জিত 

বন্মীকে শিংহানন প্রদান করেন। 

রাণী সুগন্ধার আত্মীয়া গগগাঁদেবী 

নিজ্জিত বন্মার জননী ছিলেন। এই 
বিশ্বাসে সুগন্ধাদেবী মনে করিয়াছিলেন 

নির্জিত বন্থা তাহারই কথাগ্সারে 



১২২৩ 

রাজ্য পালন করিবেন। এইদিকে 

মন্ত্রী দিগের মধ্যে দুই দল হইপ্ন। এক 

দল নির্জিত বন্মার পুত্র পার্থকে রাজ 

করিলেন। পিতা পুত্রে সিংহালন লইয়। 

কিছুকাল বিবাদ চলিল, পরে শির্জিত 

বর্্াই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 

কিন্ত তিনি বেশীদিন রাজ্য ভোগ 
করিতে পারিলেন না। তাহার কাল 

পূর্ণ হওয়াতে তিনি অপর শিশুপুত্র 
চক্র বন্ধমাকে পিংহাসনে প্রতিষ্িত্ 

কির পরলোক গমন করেন। 

নির্ধাল দাস--তিনি একজন দাছুপন্থী 
শ্রেষ্ঠ তক্ত। দার অন্থতম শিষ্য সুন্দর 

দাস) [তনি সুনার দাগের অন্ততম 

শিষ্য । তিনি খীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে 

বত্তমান ছিলেন । 

নির্মলানন্দ স্বামী _-্রীরামরধচ 
পরমহংন দেবের অগ্ঠতম অন্তরঙ্গ শিষ্য 

«৪ গীলামহচর | তিনি কপিকাতা বাগ- 

বাজারের বন্থু পাড়া গেনে, বিখ্যাত দত্ত 

বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 

পম দেবনাথ দত্ত। নির্মলানন্দ স্বামীর 

পুর্ব নাম ছিল তুলসীচণ দত্ত । লেখা 

পড়া মঙ্গে সঙ্গে থাণ্যকাল হইতেই 

ধন্মে তাহার অনুরাগ ছিল। মাত্র 

আঠার বৎসর বয়সে, বাঁগবাজার 

বলরাম খন্ডুর মন্দিরে তিনি সর্ব প্রথম 
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দর্শন করিয়া, তাহার 

সংস্পর্শে আপেন এবং খ্রি ঘটনার পর 

হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বর মশিরে যাতা- 

ভারতীয়-এতিহাসিক নির্মলানন্দ 

মাত করিতে থাকেন। তাহার অন্তান্ত 

গুরুতাইদের সহিত মিলিত হুইয়া, 

কানীপুরের বাগানে আ্রামকৃষদেবের 

অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ 

সালে -শ্রীরামকৃষ্জদেবের মহাসমাধির 

পরে, কয়েকজন গুরুভাইয়ের সহিত 

সজ্ঘবদ্ধ হইয়া! তিনি কাগীপুরেই এক 
ভাড়াটিগা বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সজ্ঘের 

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তাহার 

অন্ততম ওরুভাই গ্রাণপাত পরিশ্রমে 
এই নংগঠন কাধ্য পরিচালনা করেন। 

পরে বেলুড়ে গ্ররামকৃষ মঠের প্রথম 

যে কারধ্য-পরিষদ শ্বামী বিবেকা- 

লন্দের তত্বাবধানে গঠিত হয়। ভিনি 
উহার প্রথম পহকারী কার্য ধ্যক্ষ পর্ব 

চিত হন। ইং ১৯০৩ সালে স্বামী 

মভেদানন্দজীকে শ্রীরামকষ্জ প্রচার 

কাধ্যেধ সাহাধ্য কারবার জন্ত, তিনি 

আমেরিকা! গমন করেন এবং ১৯৬ 

সালে ভারতে প্রতাবর্তন করেন। 

সেখানে প্রচারকালে তিনি বেশ সুখ্যাতি 

অর্জন করেন। ইং ১৯৯৬ হইতে ১৯০৯ 

সাল পর্যান্ত ভারতের নান। তীর্থে পর্যটন 

করিয়া হিমাণয় প্রদেশে কঠোর 

তপন্ত।র নিমগ্ন হন। ইং ১৯০৯ সালে 

মহীশৃর রাজ্যে শ্রীরামকৃষ। আশ্রম 

স্থাপিত হুইলে, স্বামী ব্রঙ্গানদকর্তুক . 
অ।হত হইয়া, তিনি নবস্থাপিত আমের 

কার্ধ্যভার গ্রহণ করেন। তদবধি দীর্ঘ 

উনব্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি অক্লান্ত পরি- 



নির্দাই 

শ্রমে গ্রারামকঞ্চ বিবেকানন্দের ভাঁব- 

ধার। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে গ্রচাঁরে 

নিরন্ত হন। তিনি যেমন সরল, উদার 

ও অমারিক ছিলেন, তেমনি দৃঢ়চেতা। 
তেজস্বী ওনৎসাহসী ছিলেন। ইং ১৯২৯ 

সালে যখন কলিকাতায় বিবেকানন্দ 

মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদ। মঠ স্থাপিত 

হয়, তখন তিনি এই প্রতিষ্ঠঠনে সভ্য 
ও ভক্তগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উহার 

সভাপতি পদ গ্রহণ করেন এবং শেষ 

জীবন পর্যন্ত এঁ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে তাহার 

অগণিত সন্ন্যাসী ও গৃহীশিষ্য রহুরাছে। 

১৩৪৬ বঙ্গাবের ১৩ই বৈশাখ (১৯৩৯ 
এাঃ) দক্ষিণ ভারতের ওটাগলম্ আশ্রমে 

তিনি দেহরক্ষা করেন । 

মির্মাই-_নির্দাই ও হন্দাই নামে 
ত্রিপুরার রাজজবংশে অপুর্ব রূপবতী ছুই 
রাঙ্গকুমারী ছিণেন। তাহার। যৌণন 

সীমায় পদার্পণ করিলে মহারাজ 

তাহাদিগকে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হই. 

লেন। কিন্তু তাহারা বিবাহ করিতে 

অনিচ্ছ৷ প্রকাশ করিলে রাজা কুন্ধ 

হইয়! ত।হাদিগকে নির্বাদিত করেন। 
তাহারা বু অরণ্যাদি অতিক্রম করিয়া 

অবশেষে বর্তমান শ্রীহট্রের অন্তর্গত 

বালিশিরার এক অনুচ্চ পর্বত শৃঙ্গে 
৯৪৫৪ তরী; অব এক শিবপিঙ্গ স্থপিন- 

পূর্বক জীবনের অবশিষ্টকাঁল অতি- 
বাহিত করেন! 

জীবনী-কোষ ১২২৪ 

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় _ এক কজন 
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারক । 
১২৫৯ বঙ্গাবের ৭ই শ্রাবণ (১৮৫২ 

খ্রীঃ, জুল।ই ) ঢাকা জেলার বিক্রম- 

পুরের অন্তর্গত গশ্চিমপাড়! গ্রামে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 

কাণীকান্ত চট্টোপাধয়। কাশীকান্ত 

ঢাকার একজন দন্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল 

ছিলেন। নিশিকান্ত পিতার পঞ্চম পুত্র। 

তিনি প্রথমে গ্রামের বাড়ীতে 

থ|কির।, বাঙ্গালা লেখাপড়। কিছু শিক্ষা 

করেন। তৎপরে ঢাকায় পিতার নিকট 

চণিয়! যান এবং মেখানে তাঁহার মধ্যম- 

গ্রজ নবকান্ত চট্টোপাধ্যার তীহাকে 

ইংরেজী পড়াইতেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব 

তিনি ঢাকার পোগোস্ বিদ্যালয়ে প্রব্ন 

করেন এবং পড়াতে ভাল ফল গুদশন 

করিতে থাকেন। এইদিকে তাহার 

পিতা কোন কারণে ইংরেজী শিক্ষার 

উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া, নিশিকান্ত ও 

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শীতলাকান্তের 
ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেন এবং 

সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত উভয়কে গ্রামে এক 

চতুষ্পাঠিতে প্রেরণ করেন। বংসরা- 
ধিককাল তাহার! সংস্কৃত পড়িগ্লাছিলেন। 

নিশিকাস্তের মধ্যমাগ্রজ নবকান্ত কনিষ্ঠ 

ভ্রাতাদের ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ হওয়ার 

অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিন পিতাকে 

অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া, 

তাহাদিগকে পুনরায় ইংরেজী শিক্ষার 



১২২৫ 

জন্য ঢাকার আনয়ন করাইলেন। নিশি- 
কান্ত এইবার একটী মাইনর স্কুলে 

পড়িতে আরম্ত করেন এবং এক বৎসর 

পরে মাইনর পরীক্ষায় দ্বিতীপ্প স্থান 

অধিকার করিয়া! বৃত্তি লাভ করেন। 

তৎপরে তিনি পুনধায় পোগোস্ স্কুলে 

প্রবেশ করেন। তিনি মেধাবী, নির্মল 

চরিত্র ও পাঠে বিশেষ মনোষে।গী ছিলেন 

এসং প্রত্যেক পরীগ্গা্ই উচ্চস্থান ও 

ইংরেজী সাহিত্যে গথন স্থান অধিকার 

করিতেন। তাহার শিক্ষকগণ তাহার 

প্রতিভার পরিচগ্ধ পাইয়া, তাহার প্রতি 

খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। মেই সময় তিনি 

প্রপিদ্ধ বক্ত। কেশণচন্ত্র সেনের বক্তৃতা 

মনেবোগের সহিত পাঠ করিতেন। 

১৮৬৮ খ্রীঃ অন্দে তিনি প্রবেশিকা পরী- 

গায় উত্তীর্ণ হইয়। বৃত্তি প্রাপ্ত হন। 
তংপরে তিনি কণিকা'তা আগিয়। 

প্রেসিডেন্নী কলেজে এফ-এ পড়িতে 

আরম্ভ করেন। এই গমন্ন হইতে 

তাহার মন ব্রাহ্ধধর্ম্ের প্রতি বিশেষভাবে 

আকৃষ্ট হয়। এফ-এ পরীক্ষা দিবার 
পূর্বে, তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত 

যাইতে মনস্থ করেন। তাহার পৈতৃক 

বিন্তলম্পত্তি বথেই ছিল। কিন্তু সর্ঝ 

জোষ্ট ভ্রাতা শ্তাম!কান্তের মহিত বিষয় 
মম্পর্তি নিয়া অন্তান্ ভ্রাতাদের গোল- 

যোগ ছিল। নিশিকান্ত নিজ অংশ 

প্রাপ্তির আশায় নালিশ করিতে উদ্ত 

হইলে, শ্ঠামাকান্ত তাঁহাকে আপোষে 

ভারতীয়-এঁতিহাজিক নিশিকাস্ত 

কয়েক হান্জারটাক। প্রদান করেন। 

এই টাকা মন্ধল করিম! ১৮৭৩. খ্রীঃ 

অন্দে একুশ বৎসর বয়সে তিনি ইংলগে 

গমন করেন। ইউরে।ণে যাইয়া তিনি 

প্রথমে এডিনবরার চিকিংস িদ্া 

শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন? কিন্তু 

পরে তাহার মত পরিবর্তত হওয়ায় 

তিনি এডিনবর1 ত্যাগ করিয়া! জন্মান 

দেশে গমন করেন এবং সেইস্থানের 

অঠি প্রাচীন ও বিখ্যাত লাইপজিগ্ 

(7,011418 ) বিশ্ববিগ্ভালয়ে জর্ান, 

সংস্কত, ভাষাতত্ব, ইতিহাস, স্টায় ও 

দূর্শন শান্্াদি অধ্যয়ন করিতে থাকেন। 

তিন বংসরকাল তিনি এখানে অধায়ন 

করেন। এই সময়ে তিনি লাইপজিগ, 

নগরে রাম ণ, 01১09 2919 ০£ 0159 

1110010১ ( পুরাণোক্ত স্থষ্টি তত্ব ও-যুগ 
মন্বন্তরার্দি), 13010171510 200. 01)115- 

08015 ( বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্ম) ইত্যার্ি 

বিষয়ে অনেক বক্তৃতা করেন। শেষোক্ত 

বক্তৃতায় গ্রীষ্ট ধর্মের অনেক উপদেশ 

ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম হইতে গৃহীত 

হইগাছে, এই কথ। বলাপ় লাইপজ্িগে 
তয়।নক আন্দেলনের স্যর হয় এবং 

গোড়। শ্রীইানগণ তাহার উপর ভন্মানক 

ক্রুদ্ধ হন। এমন কি তিনি সেখানে 

এসদ্বন্ধে দ্বিতীপ্নবার বন্তৃঠ করিবার 

স্থান পান নাই। এ্রীদকপ বক্তৃতা, 

অর্্মাণ ভাষ।য় তাঁহার অগাধারণ বু[ৎ- 
পতি ও পাগ্তত্য €সই সময়কার 



নিশিকান্ত জীবনী-কোধষ ১২২৬ 
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পত্রিকািতে বিশেষ গ্রশংদিত হইত, 

এই সব কারণে তাহার যশোরাশি চতু- 

দিকে বিস্তৃত হয়। তাহার গুণরাশির 

কথ৷ অবগত হুইপ রণ সরকার তাহাকে 
আগ্রছের সহিত সেপ্টপিটান্বর্গ (9% 

19669151)0181) ) বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভার- 

তীক্ন ভাধু। সমুহের অধ্যাপক পদে 
নিযুক্ত করেন। তথায় তিনি খুব 
সুনামের গধহিত কাজ করিতেছিণেন, 

এমন কি রুশ যুবরাদ্বও কোন কোন 
সময় তাহার সহিত ভারতের ধর্ম ও 

সমাঞ্জ প্রভৃতি বিষয়ে আল।প আালোচন। 

কগিতেন। কি রূপ রার্জকর্মচারীদের 

মধ্যে কেহই কেহ, তিনি রাঙজদ্রোহী দলে 

( ই11)11156 1282%5 ) যোগদান করিতে 

পারেন, এরূপ সন্দেহ করার, ছুই বর 

কাঁধ্য করিবার পর তিনি ভক্ত পদ 

পররত্য।গ করেন । 

সেণ্ট.পিটা্খর্গ ত্যাগের পর তিনি 

নুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত জুগিক 
(£91191) ) বিশ্ববস্থ।লয়ে আরও ছুই 

বংসর অধ্যয়ন করিয়া 41)90601 ০: 

1১110400105? উপাধি পরীক্ষা প্রদান 

কয়েন এবং প্রথম ৩্রণীতে উত্তীর্ণ 

হইয়া 1১1), 1). উপাধ প্রাপ্ত হন। 

মুরোপের পঞ্ডিতগণ তাহাকে একজন 

গ্রাজ্জ ভর বলিয়া স্বীকার ও সমাদর 
কারতেন। তাহার পুর্ধে আর কোণ 
ভারতবামী ইউরোপে অধ্যাপনা! করেন 

লাই এবং [১1. 1). উপাধি প্রাপ্ত হন 

নাই। পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও উপাধি 

প্রদনকালে বিশ্ববিগ্থালরের ভাব। মি 

তির অধ্যক্ষ তাহার এই কৃতিত্বের জন্ত 

উচ্চ প্রশংদ1 করিয়াছিলেন । 

ইউরোপে দশ বদর অতিবাঠিত 

করিয়া! ১৮৮৩ ত্রীঃ অবে তিনি স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন করেন। নেই নয় দেশের 

লোক বিপুলভাবে তাহার নন্বর্ধন! 

করিয়াছিল। এমনাক রাজপুরুষের! 

স্থানে স্থানে তাহার প্রতি সম্মান গ্রদশন 

করিয়াছিল। 

দেশে আনিয়। তিনি আঁধকাংশ 

সময়ই হায়দরাবাদঃ মজফরপুর ও মহী- 

শু কণেজাদির অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের 

ঝ[ঞ্জে শিধুগ্ত [ছলেন। জন্মাণ ও 

ইংরেঞী ভাবায় লিখিত তাহাগ পুণ্তক 
ও বন্তৃতাদ এদেশের পণ্ডিত মগ্ডশীঠে 

[খখেষ সমাদৃত হইয়ছিল। পলগুণের 

1701)100) 0০. কতৃক প্রকাশিত 170, 

1), পরীক্ষার জন্ত তাঁছার রচিত 11])0৯1৮ 

-01)0 86108020109 1)91)018 

1)191078,5 01 73610584? এবং জুগিক 

হইঠে প্রকাশত জন্মান গ্রন্থ "11৩ 

1000150118 1258%১5* ইউরোপে বথেঠ 

গ্রশংন। লাভ করিয়াছিল । 

তিনি মমাঞ্জ সংস্কার ও নারী জাঠর 

উন্নতির জন্ সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। 

ইউরোপ গমনের পৃর্বেই ১৮৭৩খ্রীঃ অন্দে 

তিনি বিশেষ চচষ্ট। উদ্ধোগ কারয়। 

১াকাঙে “বাল্য-বিবাহ-নিবারনী দভ।, 



১২২৭ 

স্থপন করেন। এই সভা হইতে 

“মহাপাপ বাল্য-বিবাহ” নামে একথান। 

মানিক পভ্কা প্রকাশিত হইত। 

তাহার মধ/মাগ্রজ নবকান্ত চট্টোপাধ্যা4 

উক্ত নভ1 ও পত্রিক।র সম্পাদক ছিগেন। 

নিশিকান্ত সে সময়ে উক্ত পাত্রকার 

প্রবন্ধ লিখিয়। এবং নান। স্থানে বন্ৃত। 

করিয়া ঢাক। জেলায় বাল্য বিবাহের 

বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলনের স্থটি 

করিয়াছিলেন। এতদ্বতীত .তিনি 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যার সম্পাদিত 

“অবণ। বান্ধব” পত্রিকাগ প্রবন্ধা্দি লিখি- 

তেন। তাহার রচিত নাবী জাতির 

হীনাবস্থ! বিয়ষক একটা ও বাঁল্যাখবাহ 
বিষয়ক একটা প্রাণম্পশী গান পূর্ব 
বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে খুন উৎসাহে 

গীত হইত । তিনি অতিশয় সঙ্গীত 

প্রয় ও নুগায়ক ছিলেন। ইউরোপে 

থাকাকালীন তিশি ইংপেঞজী, ফরাসী ও 

ইটালায়ান মঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। 

তিনি অনুমান তের বর বয়সের 

সময় পিতার আদেশে বিক্রমপুরের 

বেজগাও নিবাসী বূপচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 

মুন্সীর তৃতীয় কন্তা হেমস্তকুমারী 
দেবীকে বিবাহ করেন। 

হায়দরাবাদে নুদীর্ঘ প্রবাসের পর 

তিনি নাতৃভূমিতে আগমন করিবার 

জন্ত খুব উদ্বি্গ হইগ়াছিলেন। কিন্ত 

ভগখান তাহার সে জাশ। পূর্ণ করেন 
নাই। ১৩১৬ বঙ্গাকে ১৩ই ফাল্গুন 

ভারতীয়-এতিহাসিক নিশিকান্ত 

(১৯১৯ হ্বীঃ) ২৫শে ফেব্রুরা রী) ছাঙদ41- 

বদের চদ্দরঘাট দহরে তিনি অত সামান্ত 

অন্ুুধে অকন্মাৎ প্রাণঠ্যাগ করেন। 

তাহার জীবিতকালেই তাহার একমাত্র 

পুত্র অরুণকান্তের অঠি অল্প বয়সে 

মৃহা হইরাছিল। তি.ন উদার, সরল 

প্রকৃতি, আমোদ প্রিয় ও রশিক লোক 

ছিলেন। শোকে ছুঃখে তিনি কখনও 

কাতর হইতেন ন|। 

নিশিকান্ত বসু-_-স্বদেশী যুগের এব- 
জন বিশিষ্ট কর্মী, বিখ্যাত সমাজ মেৰী 

ও বর্ষ সমাজের প্রবীন আচাধ্য। 

১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩ খ্রীঃ অন্ব) 

বরিশাল জেলার অন্তর্গত হবিবপুর 

গ্রামে এক দরিদ্র পরিব!রে তিনি জন্ম- 

গ্রহণ করেন। প্রথমে গ্রাম্য বিদয- 

লয়েই তাহার শিক্ষা আরভ্ত হয়| 

গ্রামের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি 

ঢাকায় চলিয়া যান এবং নিজে অনেক 

চে করিয়। ডাক্তারী পড়িতে আন্স্ত 

করেন। তৎপরে যথ। সময়ে ডাক্তারী 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বরিশালে 

গমন করেন এবং তথায় চিকিৎসা 

বাবপায় বরিতে থাকেন। কিছুকালের 

মধ্যে তিনি চিকিৎসাগুণে ও অমায়িক 

ব্যবহারে জনপ্রিপ্ন হুইগ। উঠেন | 
কিন্ত সেই সময় ব্লগ ভঙ্গ আনোলন 
আরম্ত হইলে তিনি অশ্বিনী কুমার 

দত্তের সহকর্মীৰপে তরী আন্দোলনে 
আত্মনিয়োগ করেন এবং নির্ভীক 



নিশিকান্ত 

কাধ্যের জন্থ তিনি কর্তৃপক্ষ দ্বারা 

লাঞ্চিত হন। বরিশালে স্বদেশী আন্দে।- 
লন প্রচারের জন্ত “স্বদেশী বান্ধব 

মমিতি" গ্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার 
প্রথম মম্পাদক নিযুক্ত হন। সমিতির 

পক্ষ হইতে স্বদেশী বক্তৃতার দ্র তিনি 

বরিশালবাদিগণকে উদ্দ্ধ করিতেন। 
যে কয়েক জন বাক্তির অক্লান্ত চেষ্টায় 
ও ত্যাগে বরিশাল স্বদেশী আনো" 
লনের গ্রমিদ্ধ স্থানে পরিগণিত হইর়।- 

ছিল, তিনি তাহাদের অন্ভতম ছিলেন। 

তংপরে তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শান্্ী 

প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম সমাজের কর্মীর 

সহিত মিপিত হইগ। অনুন্নত জাতির 

উন্নতিকল্পে “উন্নতি বিধারিনী সমিতি, 

নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন 

এবং বাঙ্গাল! গ্রদেখের জিলার জিলা 

বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর 

লোকদিগকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থ 

কনিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বিধব। 

আশ্রম গ্রতিষ্ঠাতাদের অন্ততম এনং 

প্রথম সংগঠনকাঁরী ছিলেন। 

১৯১৫ খ্রীঃ ড1ঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র 

কর্তৃক কলিকাতায় বঙ্গীয় হিতসাধন 
মগডলী স্থাপিত হইলে, তিনি ইহার 

প্রধান কম্মীরূপে যোগদান করেন এবং 
১৯৩৯ শ্রীঃ অবের মাচ্চি মা পর্য্যন্ত 

চবিবশ বংসর কাল সহকারী সম্পাদক 
বূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত 

মংঘুক্ত ছিলেন। তাঁধার চেষ্টায় ও 

জীবনী-কোৰ ১২২৮ 

পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গাল। দেশের 

সর্ধএ পরিচিত হইয়াছে । এই প্রতি 

নই সর্দপ্রথম ভারতবর্ষে স্বাস্থানীতি 

শিক্ষার প্রচার আরন্ত করেন। বঙগীঘ 
হিতদাধন মণ্ডলীর মহিল! বিগ্। ভন 

তাহারই চেই।গ গ্রতিষ্ঠিহ হইন্নাছিল। 
পল্লীগ্রামে স্ত্রা শিক্ষ। বিস্তার ইহার 
পধান উদ্দেপগ্ত ছিন। ১৩৪৬ বঙ্গাবের 
১১ই শ্রাবণ (১৯৩৯ শ্রী; ২৭ শে 

জুলাই ) ৬৬ বং্পর বয়সে তিনি পর- 

ণোক গমন করেন। তিনি ম্ুবক্তা, 

অমারিক, নিভীক ও দর্ধালু বক্তি ছিলেন 
এবং আজীবন দেশের ও দশের উপ- 

কার করিবার চে। করিয়! গিপ্ছেন। 

নিশিকান্ত সেন প্রানী বাঞ্গানা 
কৃতিপুরুব । ১৮৬৮ খ্রীঃ অবের মাচ্চ 

মানে (১২৭৫ বঙ্গাব্দের ফান্তন) ঢাকা 

জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তত 

আকয়াদন গ্রামে তাহার জন্ম হয়। 

তাহার পিতার কাধধ্যন্থল পূ্ণীনা জিণা 
স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরাক্ষার 

উত্তীর্ণ হন এবং ক্রমে ক্রমে আইন 

পরীক্ষার মাফপ্য লাভ করিয়। পুণিয়া- 
তেই আইন ব্যবদর আন্ত করেন। 

এই কাধ্যে তিশি অল্পকাল মধোই 

বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ন্ুদীর্ঘ- 

কাল তিনি পুণিয়ার গ্রধান ব্যবহার- 

জীবী বলিয়া! পরিগণিত হইতেন। 

স্থানীয় সকল প্রকার জনহিতকর 

কাধ্যে তাহার ঘন্ষ্টি যোগ ছিল। 



১২২৯ 

সি পাপে ৯ পিসি 

সকল সংকাধ্যেই তিনি অগ্রবস্থা 
হইয়! নিজের মমুদয় শক্তি জনণাধা- 

রণের উপক!রে নিষোগ করিতেন। 

প্রায় কুড়ি বখমর তিনি পুণিয। 

পুরতস্ত্রের ( 7102010118]10 )ও জিল! 

বোর্ডের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত 

থা(কিয়। নিজের অদাধারণ কর্ম কুখ- 

লতার পরিচয় প্রদান করেন | 

তাহার বন্থণের পরিচয় পাইয়। 

কর্তৃপক্ষ তাহাকে রায়বাহাদুর উপাধি 

প্রদান করেন। গ্রঃ অবের 

আগষ্ট মাসে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ) 

তাহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। 

নিশ্চন দাপজী--দাছুর প্রভাবে গ্রভা- 
বাত ভক্ত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নিশ্চল দাসঙ্গী 

দীর্ঘকাল কাণীতে শিক্ষা দান ও গগ্ি- 

ত্যর জগ্য সক্ধলের মান্ত ছিলেন! 

তাহার রচিত 'বিচাঁর মাগর+ ও “বৃত্তি 

ভাকর' গ্রন্থদন অত)ন্ত মমাদূত ও 

প্রামাণা হিন্দী গ্রন্থ। হিন্দীতে গ্রন্থ 

রচনা করার জন্য তাহাকে অনেক 

পাঞ্জনা, গঞ্জন। সহা করিতে হইগাছে! 

তাহার রচিত গ্রন্থদ্বস্স সর্বজন মান্য 

প্রামাণিক গ্রন্থ, হিন্দী ভাষার সুন্দর 

অলঙ্কার স্বরূপ । ব্রঙ্জরূপ অহিত্রপ্ধবিং 

তাঁকিবাণীবেদ। ভাষা অথব। মংস্কত 

করতঃ ভেদত্রমচ্ছেদ || সে ্রদ্ষবিং, 

তার বাণী সং্কতই হওক বাযে 
ভাষারই হওক তাহাই বেদ এবং তাহা 
মন্্রভেদ ও ভ্রম ছেদ করে। 

১৪৯৩০ 

পো 2৭ 

৯৭ 

ভারতীয়'এতিহাসিক 
স্পেস পপ পাস পপ পা পাপা ০ 

হয়। 

নীরদবন্ধু 
নীতিপাল--মাদামের সদয় নামক 
স্থানে অবস্থিত ছুটির রাজার জামাতা। 
তিনি একজন সামান্ত ব্যক্তি ছিলেন। 

কিন্ত রাজার কন্তকে বিবাহ করিয়!, 

পরে রাস মিংহামনদ লাভ করেন। 

তাহার অত্যাচরে ছুটি] রান ধ্বংশ 

নীতিপান সংক্রান্ত মস্ত দ্যি 

প্রকৃত এ্রতিহাপিক তথা নহে । 

নীরদবন্ধু ভ্রীচার্্য, ডাক্তার _ 
একজন নিঃস্বার্থ পরে।পক।রব্রতী খা।- 

নামা চিকিংলক। ধিপুর। জিলার 

্রাঙ্গণ বাড়ী? মহকুমার অন্তর্গত বিটঘর 

গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গান্বে তিনি জনাগ্রহ্ণ 

করেন। তিনি নুপ্রনিদ্ধ ওষধ ব্যবগারী 

ও দাত] শ্রীপুক্ত মহেশচন্দ ভট্টাচার্যের 

ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন । তিনি অতিশয় 

তীক্ষ বুদ্ধি, মেধাবী ও অধাবদাী 

ছিলেন। প্রথমে তিনি কলিকাত। 

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে ডিগপ্লে।ম! 
ল/ভ করেন এবং পরে কলিকাত। 

মেডিকেল কলেজ হইতে এম বি উপাধি 

গ্রহণ করেন । এব-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হওয়ার পর তিনি “বেক্টো]ক্রিনিকেল 
লেবোরেটরী” নামে কলিকাতাঁন্ন একটি 
ওষধ প্রস্তুতের কারখান। প্রতিষ্ঠ। 

করেন। বাঙ্গালর অর্থহীন জনগণের 
স্বাস্থ্যগ্জোতিকল্পে তাহার বছ চেষ্ 

ও পরিশ্রমের ফলে কিছুকাল মধ্যেই 

বাংলার স্বাছ্য সমিতি (736069] 

[76916) 498০0196197) লামক প্রতি- 



নীগকণ্ঠ 

ঠানটি গঠিত হুই্রািগ এবং তিনি 
নিজে উহার কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়। 

অক্রগ্তভাবে ম্যালেরিয়া, রূলেরা ও 

কাঁলাজরের গ্রহ্িরোধ কল্পে চেষ্টা করি 

তেন। ১৯২৩ খ্রীঃ অবে তিনি কলি- 

কাতায় হইটি চিকিৎসা কেন্ত্র স্থাপন 

করিয় দরিদ্র কাঙাজরের রোগীদিগকে 

বিনা মূল্যে ইন্ক্ষেকৃশন দিতেন । কীট. 

তত্ব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনের 

জন্ধ তিনি ইউরোপ গমন করিয়া 

ছিতেন। তথায় তিনি লণ্ডন রস 

ইপষ্টিটিউএনে গবেষণ। করেন এৰং 

পিসের পাস্তর ইনষ্টিটিউটেও কাজ 
করেন । তাহার গবেষণার ফল ইউ- 

রোগের কয়েকটি শ্রেষ্ট পঞ্রিকাঁয় প্রকা- 

শিত ও গ্রশংনিত হইয়াছিল । আড়াই 
বৎমরকাল ইউরোপে অবস্থান কারয়। 

তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্ত 

"দশে আসির। তিনি আর তাহার 

প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়। যাইতে 

পারেন নাই, প্রত্য।বর্তনের কিছুকাল 

পরেই টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হুইয়] 
অকালে ১৩৩৫ বঙ্গাবের ১৬ই ফন্তন 

(১৯২৮ শ্রী ২৮৭ে ফেব্রুয়াণী) তিনি 

পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে 
তাহার ধয়দ মাত্র উনচল্লখ বত্নর 

হইয়াছিল। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। 

নীলক্ছঈ-_-(১) বিদর্ভ দেশে ধর্মপুর 

নামক স্থানে গর্গ গোত্রীপ্প স্থুবিখাাত 

জ্যোতির্বিণ পঙ্ডিত অনন্ত দৈবজ্ঞ বাস 

জীবনী-কোব. ১২৩০ 

করিতেন। তাহার পুত্র জ্যোতিষী 
নীগকঠ ১৫০* শকে (১৫৮৭ হ্রীঃ) 

£নংক্তঞ।”, “বর্ষ ও “প্রশ্নতন্ত্র নামক তিন 
ভাগে বিভক্ত তাজিক গ্রন্থ রচন। 

করেন। ফল ব্যবসার নিকট নীগ- 
কি তাঞ্জিক বু সমাদরের বস্ত। 

নীলকণ্ঠ দিশ্লীর সম্রাট আকবর বাঁদ- 
শাহের সভার প্রধান জোতির্বি্দ 

পণ্ডিত ছিলেন। নীণকণের ভ্রাতা 

রাম দৈবজ্ঞ একজন বিখাত জেযোতি- 

বিরদ পণ্ডিত ছিলেন । নীলকণ্ঠের পুত্র 
গোবিন্দ দৈবক্পও জ্যোতির্বিৰ পণ্ডিত 

ছিলেন। টোঁডরানন্দ তাঁহারই রচিন। 

নীলক্খ (২) তিন একজন 
জ্যোতিষী পণ্ডিত । 'অবিরোধ প্রকাশ, 

নামক গ্রন্থ তাহারহই রচিত | এই 

গ্রন্থের রাম চন্থব কৃত মিতভাষ্িী নামে 

এক টাক আছে। 

নীলকই- (৩) গ্রহ কৌতুকের 
টাকাকার এক নীলকণ্ঠ ছিলেন। গণেশ 

কৃত গ্রহলাঘ*বর ঠিশি এক টীক' 

রচনা করেন । 

নীলকই -(6) এই নীলক জৈ[মনা 
হৃত্রের হুবে!ধিনী নামী ট'ক। রচনা 

কৰিয়ছেন। 

নীলকউ-_ (৫) একনীলকণ্ঠ ১৫০৯ 

শকে ১৫৮৭ খ্রীঃ) তিথিরত্রমালা নামে 

গ্রন্থ পিধিয়াছিসেন। 

নীলকই _ (৬) দৈবজ্ঞ বল্পত নামক 
প্রশ্ন বিষয়ক গ্রন্থ নীলক্-বিরচিত | 



১২৩১ 

নীলক%-_(৭) তাহার জন্মস্থান দাক্ষি- 

পাত্য। তাহার পিতার নান রঙ্গনা থ 

দেশিক ও মাতার নাম লক্ষ্মী দেবী। 

তিনি দেবী ভাগবতের উপর একথান। 
উৎকৃষ্ট টাক। লিখিয়াছেন | সপ্তসতীর 

উপর শক্তি বিনর্ষিনী নামক টাকাও 

অতি উৎকৃষ্ট । তিনি শাক বৈদান্তী 

ছিলেন । তিনি ১৬শ হী; শকে বর্ত- 

মান ছিলেন । 

নালকগ% কেরল--উাহার জনান্থান 

দাক্ষিণাতোর কেরল প্রদেশের অন্তর্গত 

কুণড গ্রামে । ( বর্তমান ত্রিকগ্ডিযুর ) 

তিনি পরমেশ্বর হনয় দামোদরের শিষ্য 

ছিছেন। ১৪২২ শকে (১৫৯০ খঃ) 

তিনি বর্তমান ছিলেন। নীপকণ্ঠের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশ্ক্$ আধ্যভট প্রণীত 

আর্না দিদ্ধান্তের টাক। রচনায় প্রবুজ 

হন কিন্ত ক্ছিদূর অগ্রদর হঈয়া 

পরলোকগত হন। পরে তাহার অগ্রঙ্জ 

নীলকণ ইহ সম্পন্ন করেন। 

নীলকণ্চ দীক্ষিত__ তাহার জন্ম স্থান 
দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কাঞ্চী নগর। 

তিনি ভরদ্ধাজ গোত্রীয় আপন্তস্ত শাখা 

তুক্ত ছিলেন! তাঁচার রচিত গ্রন্থের 

নাম--নীলকষ্ঠ চম্পু ও চিত্র মীমাংস। 
দোষ ধিক্কার । প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অগ্পয় 

দাক্ষিত তাহার জ্যোষ্ঠ পিতামহ 

ছিলেন। তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতকে 

বর্তমান ছিলেন। 

নীলক্চ নায়ক-_তিনি শিবাঁজী ছত্র- 

ভারতীর-এঁতিহালিক ' নীলকণ্ঠ 

পতির সময়ে বিজাপুরের নবাবের 

অধীনে পুরন্দর দুর্গের অধিপতি ছিলেন। 

সাহার ন্বভান অতিশয় কুধপরারণ ছিল। 

কথিত আছে তাহার স্ত্রী কোন কথার 

প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিন 

তাহাকে তোপের মুখে স্থাপন করিষ। 

বধ করেন। দাদাজী কৃও্দেবের 

সমকালেই তিনিও পরলোক গমন 
করেন। তাহার জেষ্ঠ পুর পীলে!| 

তাহার সম্পত্তির অধিকারী হন। এই 

গীলোকে পরাস্ত করিয়া শিবাজী 

পুরন্দর হুর্গ অধিকার করেন। 

নীলকণ্ঠ মুক্তুমদার এম-এ -_শিক্ষা- 
ব্রতী, গ্রন্থকার ও সংসাদ পত্রের লেখক। 
মোদন'পুর জেলার অন্তর্গত পাথর। 

গ্রামে ১৮৫৫ শ্রীঃ অন্দে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্তা- 

লয়ের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং 

রাঃটাদ প্রেমটাদ বৃত্তি লাভ করিয়।- 

ছিলেন) গ্রথমে তিনি কলিকাতা 

পধ্রোমডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হুইয়- 

ছিলেন। 'গীতারহন্ত' নামক একখানি 

গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন অনেক 

সংবাদ পত্রিকার়ও তাহার বনু গ্রবন্থাদি 

বাছির হইত। এতদ্বাতীত বছুস্কুল ও 

কলেজ পাঠ্য পুস্তকের তিনি টাকা রচনা 
করিয়াছিলেন । ১৯০১ গ্রীঃ অবঝে তিনি 

পরলে!ক গমন করেন। 

নীলকণ্ছ মুখোপাধ্যায়__ একজন 
ভক্ক সাধক, নু প্রসিদ্ধ পদকর্তী ও সাজা 



নীলকণ্ 

ওয়াল! | ১২৬৮ বঙ্গাৰে (১৮৬১ খীঃ) 

বর্ধমান ঞ্রেলার অন্তর্গত ধরণী গ্রামে 

তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি 

পিতার নিকটেই বাঙ্গাল৷ জেখাপড়। 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। মেই সময় হইতে 

তিনি অধিক।ংশ সময় রামায়ণ মহা" 

ভারত পাঠে ক্ষেপণ করিতেল। শৈশন 

হইতেই আলীতের গ্রতিও তিনি বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন। তাহার বার বংনর 

বয়সের সমগ্র গ্রামের জমিদার ব্রজনাথ 

বন্ধণ তাহ।কে খাইতে দিতেন ও শান্ত 

গ্রন্থ পাঠ করাইয়। শ্রবণ করিতেন। 
ইহার দুই বৎসর পর নীগকণ্ঠের পিঠা 
উন্মাদ হওয়ায়, তাহাদের আর্থিক রেশ 

উপস্থিত হয়। তখন তিন রামমোহন 

পাড়ের নিকট নারী লেখাপড়। শিক্ষা 

করিয়। অর্থ উপার্জনের জন্ত কলিকাতা 

মাড়োয়ারীদিগের দোকানে খাত! 

লিখিতে আরন্ত করেন। তরুণ বরমেই 

তিনি মঙ্গীতে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ 

করিযাছিলেন। অনেক ধনী ভদ্রলোকের 

নিকট হইতে তিনি গান করিবার জন্য 

নিমন্ত্রণ পাইতেন। তখন হইতে গানের 

প্রতি তাহার অনুরাগ আরও বৃদ্ধি 

হইতে লাগিল। তৎপর তিনি কলি- 

কাতা হইতে নিজ গ্রামে চপিয়। আসেন। 
তাহাদের গ্রামের নিকটবন্তী জামুই 

গ্রামে গোগাল রায়ের একটি যাত্রার 
দল.ছিল। গোপাল রায় ততৎকালে 

এ অঞ্চলের একজন বড় ওন্ত!দ ছিলেন। 

জীবনী-কোৰ ৯২৩২ 

মুখোপাধা্যর মহাশর তাহার নিকট 

গান শিক্ষ। করিয়া, কৃষ্ণ যাত্রার দলে 

গ্রবেশ করেন। গ্রথমাবস্তায় তিনি 

এক দলে গান করিয়! আট দিনে চারি 
আন! প্রাপ্ত হইয়াছিজেন। ক্রমে তিনি 
কয়েকটি দলে গান করিয়া স্বখাতি 

অর্জন করেন। অবশেষে তিনি গোবিন্দ 

অধিকারী যাত্রার দলে ষোল টাক। 

বেতনে প্রবেখ করেন। অধিকারী 

মহশয় সঙ্গীতে তাহার পারদর্শিতা 

দেখিয়া ত'হাকে অতিশয় স্নেহ করি- 

তেন। অধিকারী মহাশয়ের নিকট 

থ!কিয়া তিনি সঙ্গীতে পিশেষ উৎকর্ষত। 

লাভ করেন। ক্রমে ঠাহার যখোরাশি 

চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল । 
মেই সময় তিনি সংস্কত ভাষাও শিক্ষ] 
কগিতে লাগিলেন এবং তাহার স্বাভাবিক 

কথিত্ব শক্তিও গ্রকাঁশিত হইতে লাঁগিন। 
তৎ্পরে উনিশ বংনর বয়মের নমর 

ঠিনি স্বরং দল গঠন করেন। সন্ধ- 

সমেত একুখজন লৌক্ ভাহার দলে 

ছিল এবং এতোকের বেতন দৈনিক 

ছয় পয়লা ছিল। নিজে বাত্র!র দল 

করিয়। বছ টাকা উপার্জান কিয় 

অবস্থার পরিবর্ধন এবং নিক গৃহে 

শলগ্রম বিগ্রহাঁদি স্থাপন ও অনান্য 

সংকাজে অর্থাদি বাম করিতে লাগি- 

লেন। তিনি সাধক পুরুষ ছিলেন। 
দেশের ধর্মুপিপাস্থ লোক যে সকল 

কথা যে ভাবে চিন্তা করিতেন, তিনি 
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তাহাই তাহার ম্থললিত ছন্দে রচন। 

করিয়। প্রকাশ করিতেন। তিনি সরল 

ভাবে সরল ভাষার আধ্যাত্মিক তত্বের 

সাধারণ সত্যগুণি প্রকাশ কগিতেন। 
তাহার পদাবলীতে যমক, অনুপ্রাম 

প্রভৃতি থাকায় দেশবাদীর শিকট আরও 

প্রিয় ছিল। তাহার রাধাকুষ বিষয়ক 

গানগুলির রমভাব প্রশংসনীয়, ভাষ। 

উচ্চাঙ্গের এবং সাধারণের ভাবোপযোগী 

ছিল। এই জন্ত তিনি বঙ্গীয় পল্লীর 

নরনারীর নিকট অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র 

হইয়ছিলেন। শেষ বর়মে তিনি কখন 

কখন গান করিতে করিতে ভগবৎপ্রেমে 

উন্ত্তবৎ ধিন রাধি বিভোর হই! 

থাকিতেন। তাহার রচিত গান এখনও 

বঙ্গের অনেক পল্লীতে প্রচপিত আছে 
এবং অনেক নৈষ্বের ভিক্ষার সম্বগ 

হুইয়াছে। তদানীন্তন ইউরো পীন্ন সভ্য- 

তায় যখন এদেশীয় সমাজ ভাঙ্গিয়। 

পড়িতেছিল এবং হিন্দু জীবনের পবি- 

ত্রতা নষ্ট হুইতেছিল, তখন ঠিনি 

তাহার বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রপাআক গান 

রচন। করেন। তাহার প্র সকল 

গান পল্লীতে গীত হইত এবং সমাজের 

ভাঙ্গন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছিল । 
নবদ্ীপের প্ডিতমগ্লী তাহার গানে 

মুগ্ধ হইয়৷ তাহাকে 'গীতরত্ব” উপাধি 
প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব 
ধর্মের উপাসক ছিলেন। বুদ্ধ বয়সে 

আপন পুত্র রামকমল মুখোপাধ্যায়কে 
১৫৫--১৫৬ 

ভারতীয়"এঁতিস্থাসিক নীলকণ্ঠ 

যাত্রার দলে প্রবেশ করান। ভিনিও 

সঙ্গীত বিস্তার বিশেষ পারদর্শা। এক- 

বার নীলকণ্ঠ পুত্রের সহিত চাইবাস! 
জেলার মধ্যে সাইলকুপ1 রাকধানীতে 

গমন করেন। এ স্থানের কবিগণ 

তাছাদের দেশের প্রাচীন কবি উপেন্ 
ভঞ্জের বর্ণিত কতটুকু পয়ার আনিয়! 

তাহাকে দেখাইলেন। তাহাতে আকার 

ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ যু্ক্ষর বা! চন্ত্রবিদদু$ 

ছিল না। উহ দেখাইয়। কবিগণ 

বপিলেন, বাঙ্গাল! দেশে এরূপ বর্ণন। 

আছেকিন!? মুখোপাধ্যায় মহাশর 

কহিলেন, পবঙ্গভুমিতে কি ধন আছে 
তাহ। আমি অনগত নহি, তবে এরূপ 

বর্ন আমি করিয়। দিতে পারি।” 

তৎপরে কবিগণের অন্থরোধে তিনি 

শি লিখিত পদটি রচন! কগিলেন। 

একতাল1-- 

তপন তনয় ভব হর হুর বব বম্ বম্ 

রজতবরণ হর রজতবরণ মম 

তম হর হর কমল নগনন 

শখধরধর হর নব অলধর হলধনর 

সম ভব সব বলধর 

জগজন জর হর জগ জয় করখগ নগ 

জগ যত সব তবকর 

জঙ্রর অমর পর যত যত রয় 

ভব অবয়ব সব সদ নয় 

অনল ধরছ হর গরল ধরহ মম তম 

( অগ্থ ) যত সব সকল হুরহ 

তব ভয়হরহর রব মম ভয় পদ রতন 



নালকণ্ঠ 

কহুত তব অধম তনয়। 

এই গান রচনা! করিয়। তিনি এ 
প্রদেশের উচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার 

প্রা্থ হইয়াছিলেন। ১৩২* বঙ্গাব্খের 
বৈশাখ মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন। 

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বংসরকাল বঙ্গবাসী 

তাহার ভাবপুর্ণ অমৃতময়ী গানে কৃতার্থ 
হইয়াছিল শেষ বয়সে তিনি হেতম- 

পুরের মহারাজ। রামচন্দ্র চক্রবর্তী 
বাহাদুরের নিকট অবস্থান করিতেন । 

নীলক্চ শাশ্দ্রী--তিনি শ্ঠারশাস্থ্ের 
বিখ্যাত গ্রন্থ অন্নংভষ্ট বিরচিত তর্ক- 

গ্রহের উপর 'তর্কসংগ্রহ দীপিকা 

প্রকাশ নামক এক উতক্ ব্যাখ্য। 

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । “তত্বচিস্তামণি 

দীধিতি? টীকাও তাহার রচিত । 

নীলকণ স্রী-তাহার পিতার নাম 
গোবিন্দ হুরী। নীলকঞ্ঠ মহাভারতের 

উপর 'ভারতভাবদীপ” নামে এক টীক। 
রচন! করিয়াছেন । তিনি খ্রীঃ যোড৭ 

শতাব্দীতে বর্তম।ন ছিলেন। 

নীলকণ্খ হালদীর_একজন কবি 
সঙ্গীত রচন্িতা। তিনি বর্ধম।ন জেলার 

অন্তর্গত পীল! নামক গ্রামে বারে 

ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিন 

অত্যল্প অন্ুপ্রাম যোৌজল। করিয়। অশ্লীল 

শবে ও ভাবে 'পহুর নামক দীর্ঘ ছন্দে 

গান রচলা করিয়া! জীবিকা] অঞ্জন 
করিতেন। দাশরথি রার পীল! গ্রামে 

তাহার মাতুলালয়ে বামকালে তঁছার 

জীবনী-কোব ১২৩৪ 

রচনায় বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়।, সর্বপ্রথম 

কবি গান রচন! করিতে মারন্ত করিয়া- 

ছিলেন। অনুমান ১২৬৬ বঙ্গাবঝে তিনি 

পরলোক গমন করেন । 

নীলকমল--একজন উচ্চাঙ্গের শ্াম। 

সঙ্গীত রচিত! | 

নীলকমল দাস-(১) তিনি একজন 
সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রসেবী ছিলেন । 

তিনি “ভূঙ্গদৃত' ও “সংবাদ লস্কর? 

নামক দ্রইখানি সাগ্ডাহিক পত্রিকার 

সম্পাদক ছিলেন। “ভূঙ্গদৃত+ পত্রিকা 
থাঁনি ১৮৪০--১৮৪৩ শ্রীঃ অব্ের মধ্যে 

মাত্র এক বংসরকাপ প্রকাশিত হইগ্া- 
ছিল। গংবাদ লঙ্কর” পত্রিকাখানি 

১৮৫১ খ্রীঃ অনে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

নীলকমল দ্রাস _(২ ) একজন গ্রন্থ 
কার। “বৌদ্ধ রঞ্জিকা” নামক গ্রন্থ 
তাহার রচিত। ইহ! পাণি ভাষার 

লিখিত “যাছুত্তাংং নামক বৃহত গ্রন্থের 

পয়ারা দি নানা ছন্দে বঙ্গানুবাদ । এই 

গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনী বিস্তৃতভাবে 

বণিত আছে। তিনি এই গ্রন্থ চট্টগ্রাম 

পার্বতা প্রদেশের রাজ ধরমবন্ধ খার 

পত্বী কালিন্দী রাণীর মাহায্যে অনুবাদ 

করিয়া্ছিলেন। 

নীলকমল মিত্র_ এলাহাবাদ প্রবাসী 
একজন খাতনাম! বাঙ্গালী ব্যবগার্ধা 

তাহার ব্যবসার এ অঞ্চলের প্রায় নকল 

প্রধান প্রধান সহরেই বিস্তৃত ছিল। 

এ প্রদেশে যাহারা ইংরেজী শিক্ষা 
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বিস্তার এবং স্কুল কলেজের প্রবর্তন 

করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের অন্ততম 

ছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্য 

প্রদেশের মিওর সেপ্টাল কলেজ 
গ্রতিষ্ঠার তিনি অন্ততম উদ্বোগী 

ছিলেন। এই কলেন প্রতিষ্ঠার প্রস্ত।ব 

গৃহীত হইলে, তিনিই সর্বপ্রথম এই 
কার্যের জন্য এক হাজার টাক দান 

করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাহার 

বন্ধ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে 

“দি রি'ফ্রুটার” (136 78562160602) 

নামে একখানি ইংরেজী সংবাদ পত্র 

প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্র প্রদেশে 

স্থানীয় অধিবানীদিগের ইংরেজী পশ্রিক। 

প্রকাশের ইহাই প্রথম চেষ্টা । এলাহা- 
বাদের আলফ্রেড পার্কের মধ্যস্থলে 

৬ননাধারণের সান্ধ্য ভ্রমণ ও বিশ্রামের 

জন্য তিণি প্রস্তরের একটা বেদী প্রস্তুত 

করাইয়া দিরাছিলেন। 

নীলক্মল মুস্তৌফী_তিনি ১৮৩৮ 
গ্রীঃ অন্দে ফারমী হইতে একখান! বুহৎ 

বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। 

ইহাতে ২৮০* শত ফারনী শবের 

বাঙ্গাল! অর্থ সন্নিবেশিত হুইয়াছে। তিনি 

নদীয়া জেলার জজের সেরেস্তাদার 

ছিলেন। 

নীলকমল লাহিড়ী--একজনগ্রন্থকার। 
রংপুরের নলডাঙ্গার নু প্রসিদ্ধ লাঘিড়ী 
জমিদার বংশে ১২৩৫ বঙ্গাবে তিনি 

জন্পগ্রহণ করেন। তিনি অর্থশানী হইয়াও 

ভারতীয়-এতিহাজিক নীলধবজ 

শান্তর চর্চ! ও পাঙিতো আদর্শ স্থানীয় 

ছিলেন। নিম্ন লিখিত গ্রস্থগুণি তিনি 
প্রণয়ন করেন। (১) কাল্যার্চন চন্্রিক। 

(২) কৃষিতত্ব । (৩) শক্তি ভক্তিরস 

কণিকা। (৪) শ্রশ্রীদরম্বতী পুজ। 

পদ্ধতি । (৫) প্রতিষ্ঠা লহরী। (৬) 
যাত্র। পদ্ধতি । ১৩০৩ বঙ্গাবঝে তিনি 

পরলোক গমন করেন। « 

নীলধবজ-_পালবংশের অবসানের পর 
নীলধ্বজজ কামরূপের রাজা হইয়া 
ছিলেন। তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান 

ছিলেন। প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের 

গো-রক্ষক ছিলেন। এই বালক যৌবন 

প্রাপ্ত হইলে প্রতিপালক ব্রাঙ্গণের 

বাক্যে উৎ্পাহিত হইয়া, পালবংশীয় 

শেষ নরপতিকে বিতাঙিত করিয় 

কামরূপ রাজ্য অধিকার করেন। অন্ু- 

মান খ্রীঃ দ্বাদশ শতান্দীতে তিনি বর্ত- 

মান ছিগেন। তিনি প্রাগ, জ্যোতিষ" 

পুর হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত 

করিয়া, পশ্চিমে গোঁনানী মারী নামক 
স্থানে কমতাপুর নামক নগর নির্মাণ- 

পূর্বক র।জধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। 

তাহার সময়ে প্রায় সমুদয় কামরূপ 

রাজ্য তাহার করপ্রদ হ্ইয়াছিল। 

কেবল পূর্ব্ব উত্তরাংশে বিদর্ভ অঞ্চলে 
ছুটিয়ারাজ রত্বধবজ পাল রাজত্ব করিতে 

ছিলেন। | 

নীলধ্বজের মৃত্যুর পরে চক্রধ্্জ 
রাজ। হুইয়াছিলেন। কথিত আছে 



নীলপদ্ছ 

তিনি হপ্তিনাপুর হইতে ভগদত্তের কবচ 
' আনরণপুর্বক কমতাপুরে স্থাপন করেন। 

বর্তমান কমতেশ্বরী মন্দিরও তৎবর্তৃক 
নির্শিত হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক 

গমনের পর তাহার পুত্র নীলাম্বর রাক্সা 

হইয়াছিলেন। 

নীলপন্থ সোমদ্দেব- তিনি ছত্রপতি 
শিবাঞ্ীর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি 

ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট আওরঙজজীবের 

আমন্ত্রণে যথন শিবাজী দিল্লীতে গমন 
করেন, তখন রাজ্যে সম্পূর্ণ ভার তাহার 

মাতা জিজাবাঈ, মন্ত্রী মোরে পিঙ্গলে, 

সেনাপতি নীলপন্থ দো'মদেব এবং 

অল্পদী দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পণ 

করিয়া গিয়াছিলেন। যখন শিবাজী 

মুঘল দরবার হইতে কৌশলে পলায়ন 
করিয়। আবার স্বদেশে আসিলেন, তখন 

তাহাদের আনন্দের সীম। রহিল ন1। 

একে একে মুঘল অধিকৃত সমুদয় 
স্থান তাহাদের হস্তগত হইতে লাগিল। 
১৬৭* ত্রীঃ অবের মধ্যে নীলপন্থ সোম- 

দেব প্রভৃতিক় বীরত্বে শিবাজীর রাঙ্গ্যে 

মুঘল চিহ বিলুগ্ড হইয়াছিল | 

নীলমণি ঠাকুর, চক্রবন্তী--একজন 

কবি সঙ্গীত রচয়িত1। তিনি কলিকাতার 

হেছুয়! পার্কের নিকট বান করিতেন। 

তিনি একটি কবির দল গঠন করিয়া 
ছিলেন। তিনি ছাড়। কৃষ্ণমোহন 

ভট্টাচার্য, হুরুঠাকুর প্রভৃতিও তাহার 
দলেন্ন জষ্ট গান রচনা করিতেন: ভোল! 

জীবনী-কোব ১২৩৬ 

ময়র|রামবস্ু প্রভৃতি তাহার প্রতিঘন্থী 

ছিলেন। অনুমান ১২২১ বঙ্গাবে সত্তর 

বংসর বয়সে তিনি পরলোক গমন 

করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম প্রদা? 

তাহার কবিরদলের অধিপতি হন। 

নীলমণি দাস-(১) তিনি চৌত্রিশ 
অক্ষরে'কালিকা স্ততি'রচন৷ করিয়াছেন। 

নীলমণি দাস দেওয়ান -(২) ত্রিপুরা 
রাজোর মন্ত্রী। ১৮৩৭ খ্রীঃ অবে (১২৪৪ 

বঙ্গাবে) ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত 

জিনোদপুর গ্রামে প্রণিদ্ধ দানবংশে 

তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন 

স্কুলে পিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 

তিনি প্রথমে ত্রিপুরা কালেক্টারীতে 

নাজীর পদে নিধুক্ত হন এবং ক্রমে 

প্রধান কেরাণী, সেরেন্তাদার ও পরে 

সাব রেজিষ্ট্রার হন। উক্ত কার্যে কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিস! তিনি ডেপুটি ম্যাঙ্গি- 

স্রেটের পদ লাভ করেন । এ সময়ে 

ত্রিপুরা রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপ- 

স্থিত হইপ্লাছিল। তখন চাঁকলে 
রোশানাবাদের ম্যানেজার ক্যাম্পনল 

সাছেব, কুমিল্লার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 

নীলদণি দাঁসকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করি- 

বার জন্ত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণক্যকে 

অন্গুঝোধ করেশ। তদনুযান়্ী ১২৮৩ 

ত্রপুরাবে (১৮৭৩ শ্রীঃ) মহারাজ 

বীরচন্দ্র মাঁণিক্য নীলমণি দাসকে স্বীয় 
রাজ্যের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। 
তিনি মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হওয়ায় পূর্বব 



১২৩৭ 

অন্থপযুক্ত মন্ত্রী দীনবন্ধু অবনতি প্রাপ্ত 

হইয়া আগড়তলার সদর ম্যাজিষ্রেটের 
পদে নিযুক্ত হন। নীলমণি দান কার্ধয- 
ভার গ্রহণ করিয়] ইংরেজ সরকারের 
অনুকরণে রাতে আবকারী বিভাগ, 

্টাম্প স্থিট দলীল রেজিষ্টারীর নিয়ম 

প্রবর্তন, সকল প্রকার আইনের সংশো- 
ধন, তমাদি আইন প্রবর্তন ও বিভাগ 

স্কাপন করিয়! রাজ্যে সুশৃঙ্খল স্থাপন 
করেন। সেই সময় কুমার নবদ্বীপচন্ত্ 

দেববন্ম। চাকলে রোশনাবাদের অংশ 

দাবী করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণি- 

ক্যের বিরুদ্ধে এক দেওয়ানী মোকর্দিম! 

আনয়ন করেন। তখন তিনি এই 
মোকদ্দিমা পরিচালনায় বিশেষ প্রশংসা 

লাঁভ করিয়াছিলেন। ( নবদ্বীপচন্ত্র দেব- 

বন্মা৷ দেখ)। ১২৮৬ ত্রিপুরাঁবের কার্তিক 

মাসে (১৮৭৬ ত্রীঃ) তিনিই সর্বপ্রথম 

ত্রিপুরা রাজ্যে ফানী দ্বারা এক নর- 

ইস্তাকে দও প্রদান করিয়াছিলেন 

৩ৎপুর্বে ত্রিপুরা! রাজ্যে ফ'সীর দ্বারা 
প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। শীহার 

সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে উকিলদিগের 
পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। তিনি অতিশয় 

কম্মত তেজস্বী ও কাধ্যোৎসাহী ছিলেন। 
তিশি তাহার অধস্তন ছুইজন 

নুচতুর বুদ্ধিমান কর্মচারীর নিকট 

হইতে রাজা পরিচালনা বিষয়ে পরা- 

মর্শ গ্রহণ কগিতেন। ১২৮৬ ত্রিপুরাব্দে 

তিনি চাকলে রোশানাবাদ পরিদর্শনে 

ভারভীয়-এতিহাসিক 

গমন করিলে তাহার পূর্ব শত্র দীনবন্ধু 
এক বিরুদ্ধ দল গঠন করেন। তাহাদের 
পরামর্শে মহারাজ বীরচন্ত্র তাহাকে 
মন্ত্রী পদ হইতে অপসারিত করেন। 
পরে তিনি যখন ঢাকার অসুস্থ ছিলেন, 
সেই সময় মহারাজ বীরচন্জ্র মাণিক্য 
তাহাকে পুনরার মন্ত্রী পদ গ্রহণের জন্ত 
আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্ত কিছুকাল 

নীলম্ণি 

পরেই (১৮৭৯ খ্রীঃ) তিনি মৃত্যুমুখে 
পতিত হওয়ায়, মন্ত্রীপদ আর গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। তাহার বংশের 
অনেকেই উচ্চ শিক্ষা! লাভ করিয়। 
সম্মানিত পদে নিযুক্ত আছেন। 

নীলমণি দে- একজন সন্্াস্ত রাজ- 
কর্মচারী ও সংবাদ পত্রাদির লেখক । 
তিনি উত্তর কলিকাতার টালান্থ ভরঘাজ 
গোত্রীন্ত বিখ্যাত কায়স্থ দে বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাহার পিতার না 
মধুসদন দে। তাহাদের পুর্ব নিবাস 
হুগলী জেলার অন্তর্গত পাউনান গ্রামে 
ছিল। লীলমণি দের পিতামহ পঞ্চানন 
দে ভূষণার নিমক মহালের দারোগা 
ছিলেন। এই কাধ্যে তিনি যথে& অর্থ 
উপার্জন এবং ন।নারূপ সংকাধ্য। দির 
ঘ্ার! প্রসিদ্ধি লাভ করির়াছিলেন। 
তাহার পিত। মধুস্দন দে কপিকাতার 
কোন এক সওদাগরের অফিসে কার্য 
করিতেন, সেই উপলক্ষে তাহাকে স্থায়ী- 
ভাবে কলিকাতায় বাস কগিতে হইত। 

তিনিই টালার দে বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 



জীলমণি 

নীলমণি শৈশবে শাখারী টোলার 

প্রসিদ্ধ ধনকুবের “তন্থমগের গৃহে 

থাকিয়৷ জেনারেল এসেমরিজ ইনগি- 
টিউশনে ( 2970619] :4.996101)1266 

17861616100 ) শিক্ষা! লাভ করেশ। 

বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় 

মেধাবী, স্চতুর. ও পাঠে মনোযোগী 
ছিলেন। 'তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় 
ভাল ফল প্রদর্শন করিতেন । এই সব 

কারণে উক্ত বিগ্ভালয়ের শিক্ষকগণ 

তাহার প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট ছিলেন। 

বিদ্তালয়ের অধ্যক্গ ডাক্তার ওগিল্ভি 

তাহাকে জুনিয়ার বলিয়া! ডাকিতেন 

এবং উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্য 

শিক্ষাদানকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়। 

উচ্চ শ্রেণীতে লইয়া! যাইতেন। উপরের 

অ্েনীর ছাত্রগণ কোনও প্রশ্নের উত্তর 

দিতে লা পারিলে, তিনি তাহাদ্বার| 

এগ্রশ্ের উত্তর দান করাইয়া, "জুনিয়র, 

দ্বার! সিনিয়র ছাত্রগণকে লঙ্জ। প্রদান 

করিতেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অবে হিন্দু 

মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, 

তিনি উক্ত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সুগ্রীম 

কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি শ্তার 
লরেন্স গীল, কলেজ পরিদর্শন করিতে 
আলিয়া, সর্বোৎকুই ইংরেজী রচনার 

জন্চ একটি পদক পুর্কার ঘোষণ। 
করেন। তিনিই রচনা প্রতিযোগীতায় 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উক্ত পদক 

লাভ করেল। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে 

জীবনী*কোধ ১২৩৬৮ 

তিনি বাঙ্গাল! সরকারের প্রধান দণ্ডরে 

একটী কার্য গ্রহণ করেন। এই 
কার্যে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদান 

করায় রাজপুরুষগণকর্তৃক্ক ইনেস্পেইীর 

জেনারেল অফ রেজিষ্রেশন অফিসের 

প্রধান সহকারীর পদে উন্নীত হন। 
তৎপরে কিছুকাল রেভিনিউ বোর্ডে 

কাধ্য করিয়া, ১৮৯৪ খ্রীঃ অবে চাকরী 

ত্যাগ করিয়! অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। 

সাহিত্যের প্রতিও তাহার বিশেষ অগ্ঠ- 

রাগ ছিল। “ইগ্ডিয়ান ফিল্ড? (10019) 
16] ) «কলিকাতা। ব্িভি৮ €0%1- 
0066০, 19%10%) “বেঙ্গলী+ (730710811) 

“অমুতবাজার ( 4&021165 139,291) 

প্রভৃতি পত্রিকার তাহার অনেক 

প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তিনি 

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা” ও বিজ্ঞান 

সমাজের সদন্ত ও কাশীপুর মিউনিসি- 

প্যালিটির কমিশনার ছিলেন | নিম- 
তলার বিখ্যাত কিশোরাটাদ মিত্রের 

কন্ঠাকে তিনি বিবাহ করেন। তাহ1র 

সাত পুত্র সকলেই কৃতবিদ্য । ষষ্ঠ পুত্র 
চারুচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় অকালে 

পরলোক গমন করেন। 

নীলমণি ধর--তাহার জন্মস্থান বর্ধমান 
জিলার অন্তর্গত কাটোয়া। তিনি পাচ 

বংসর বয়সে পিতভৃহীন হন। মাতা 

শিশু পুত্র ও কন্তাদিগকে লইয়া কলি" 

কাতায় ত্রাতার আশ্রয়ে আসিলেন। 

প্রাতার অবস্থীও ভাল ছিল ন1। নীল- 
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মণি অতিকষ্টে পড়াশুনা করিয়া এফ, এ 

পর্য্যন্ত পাঁশ করিরাই কোন্ননগরে একটী 

স্কুলে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। 

এই ভাবেই তিনি বি, এ, পরীক্ষা 

কৃতকার্ধয হইয়া অতি উচ্চ স্থান অধি- 

কার করেন। তৎপরে তিনি হেয়ার 

স্কুলের শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। 

এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্ম মনাজের 
প্রভাব অতিশয় প্রবল ছিল। সেই 

প্রভাৰ হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন না। 

তিনি জতিশগ্প মিতব্যয়ী ছিলেন। 

কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়! মার্পেটাইন 

লেনে একটা বাড়ী ক্রয় করেন। এই 

মময়ে তাহার মাতৃবিয়ৌগ হয়। তত্পরে 

ঠিনি ওকালতি পাঁশ করিয়া প্রথমে 

গা তৎপরে মেদিনীপুরে ওকালতা 

করেন। এস্বানে ম্যালেরিয়া জ্বরে 

আক্রান্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিতে 

বাধ্য হন। পরে ম্ুস্থ হইয়! তাহার 

কোনও বন্ধুর সাহাযধো আগ্রা! কলেজে 

আইনের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। 

এই স্থানেই ঠিনি জীবনের অবশিষ্টকাল 

প্রায় চল্লিশ বংমর অতিবাহিত করেন। 

(তনি যেমন বিদ্বান তেমনি চরিত্রনন্ 
সাধু পুরুষ ছিলেন। সমাজ সংস্কার, 

মগ্ঠপান নিবারণ প্রভৃতি কাঁজে অতি- 

শম় উৎসাহী ছিলেন। বাঙ্গালার 

1াহিরে থাঁকিয়! তিনি বাঙ্গালীর মুখো- 

জগ করিয়াছেন। বাহার! তাহার 

গৃহে কথনও আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, 

ভারভীয়-এতিহানিক নীলদণি 

তাহারাই তাঁহার আতিথেয়ত। ও 

সৌন্তে মুগ্ধ হইয়াছেন। এই অকাস্ত 
কর্মী ১৩৩৫ বঙ্গাব্বের আষাঢ় মাসে 
পরলোক গমন করেন । 

নীলমণি পাটনী--কবি সঙ্গীত ও 
বৈষ্ণব সঙ্গীত রচয়িতা । তাহার একটি 

কবির দল ছিল। গদাধর মুখোপাধ্যায় 

প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতাগণও তাহার 
দলের জন্ত গান রচনা করিয়া! দিতেন। 

চন্দমননগরে তাহার বাসস্থান ছিল। 

নীলমণি পাল--তিনি কাশ্ীররাজ 
হর্ষ প্রণীত স্থুপ্রণিদ্ধ “রত্বাবলী” নামক 

স্কৃত নাটক বাঙ্গাণায় অনুবাদ করিয়া- 

ছিলেন । 

নীলমণি বরাট _-একজন গ্রস্থকার। 
তিনি বর্ধম'ন জেলার ত্রিবেনীর অধি 
বানী ছিলেন। *তীর্থ কৈবশ্গয” নামক 

গ্রন্থ তাহার রচিত। 

নীলমগণি বসাক -একজন গ্রন্থকার । 
তিশি “নবনারী? “বত্রিশ দিংহানন' 
“আরবা উপন্)াস” ও “পারদ্য উপন্য।স, 

নামক গ্রন্থগুপি রচনা করিয়াছেন । 

সাহার নবনারী নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 

সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, খনা, 

অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী গ্রনৃতি 
প্রদিদ্ধা বিদষী মহিলার জীবনী বর্ধিত 
হইয়াছে। ইহা ১৮৫২ খ্রীঃ অবে 

প্রকাশিত হইয়াছিল। বত্রিশ সিংহা- 

সন, আরব্য উপন্যাদ ওপারস্য উপন্যান 

তিনথ!নি বাঙ্গালাম অন্বাদ গ্রন্থ। 
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তিনি বর্ধমানের কালেকন্টারের সহ- 

কারীর কার্ধ্য করিতেন। 

লীলমণি মিত্র-(১) ইংরেদ অধি- 

কারের প্রথম যুগের একজন বিশিষ্ট 

বাঙ্গালী । ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে 

কাজ করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অর্ধের মার্চ 

মাসে নবাখ সিরাজ-উদ্দৌল্লা। কর্তৃক 

কলিকাতা নগরী লুণ্ঠিত হইবার পর 
নবাবের নিকট হইতে এ ক্ষতি পূরণের 
জন্ত যে অর্থ পাওয়! যায়, তাহা যথা- 
যোগা বণ্টনের জন্য একটি তদন্ত সমিতি 

(0012710)1891010) গঠিত হয়। নীলমণি 

মিত্র মহাশয় এ সমিতির একজন সদন 

হইয়াছিলেন। কলিকাতার দর্জিপাড়া। 
অঞ্চলে একটি রাস্ত। তাহার স্বৃতি বহন 

করিতেছে। 

নীলমণি মিত্র-(২)তিনি বাঙ্গানীদের 
মধ্যে প্রথম ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । তিনি 

কণিকাতার প্রসিদ্ধ কাশীশ্বর মিত্রের 

( যাহার নামে কাশীমিত্রের শ্মশান ঘাট 

বর্তমান) বংশীয় সুখময় মিত্রের তৃতীয় 
পুত্র। ১৮২৮ ত্ীঃ অবে ডায়মও 

হারবারের অন্তর্গত বরদা গ্রামে মাতুলা- 
লয়ে তাহার জন্ম হয়। জ্ঞাতিদের 
সহিত কলছে সুখময় মিত্র সর্বস্াত্ত 

হইয়। শ্বশুরালয়বাসী হইয়াছিলেন। 
কাধ্য ব্যপদেশে তিনি কলিকাতার 
উপকণে ভবানীপুরে বাম করিতেন। 
নীলমণি বাঝুর বাল্য শিক্ষা এই বরদ 
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গ্রামেই প্রথম আরম্ত হয়। পাঠশালায় 

অধ্যয়নকালে পাটীগণিত ও গুভস্করীতে 

বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইং ১৮৪০ 

সালে মাত্র ওয়োদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে, 

তিনি কলিকাতা পিতার নিকট শিক্ষা 

লাভার্থ আগমন করেন। এই সময়ে 
ইংরেঙ্জি শিক্ষা! মাত্র আরম্ভ হইয়াছে 
তাহার পিতা তাহাকে লগ্ন মিশনারী 

স্কুলে ভর্তি করিয়! দেন। ইং ১৮৪২ সালে 

শ্যমবাজার নিবাসী ভৈরবচন্ত্র সরকার 

মহাশয়ের কন্য। প্ম(বতীর সহিত তাহার 

পরিণয় কাঁধ্য সম্পন্ন হয় । বিবাহের 

পরে তিনি শ্বশুরালয়ে থাকিন্না ডাফ 

সাহেবের কলেজে পড়িতে আরম্ত 

করেন। এখানে তিনি প্রতি বৎসর 

ছুই তিন শ্রেণী অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই 

উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন । কলেজে 

ন্মিথ সাহেব নাষে অঙ্ক শাস্ত্রের এক 

অধ্যাপক ছিলেন। তিন নীলমণিকে 

খুব ভাঁলবাঁশিতেন। নীলমণি বখন 
তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন, তথন প্রথম 

শ্রেণীর ছাত্রদের অঙ্ক শাস্ত্রে এক 

প্রতিষে।গী পরাক্ষ! হয়| ন্মিথ সাহেবের 

বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই পরীক্ষা 

দিয় প্রথম স্থান অধকার করিয়া 

একটা ধিশেষ পুরস্কার লাভ করেন! 
ইং ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাফ 
কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম স্থান 

লাভ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 

অধায়ন অন্তে তিনি নানা স্থানে 
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কন্বের চেষ্ট! করিতে লাগিলেন । কিন্ত 

হস্তাঞ্ষর ভাল ছিল না! বলিয়া, কোথাও 

সফলকাম হইলেন ন!। অবশেষে ডাঁফ 

সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় ১৮৫১ শ্রীঃ 

অবে' তিনি রুড়কি ইঞ্জিনিকারিং কলেজে 

ভর্তি হইলেন এবং যথানিয়মে কলেজের 

প্রবেশিক! পরীক্ষ দিয় তিনি মাঁমিক' 

চল্লিশ টাক] বৃত্তি লাভ করিলেন। পর 

বৎসর হাঁয়দরাবাদ প্রবানী মধুুদন 
চট্টোপাধ্যায় কলেজে ভর্তি হন । নীল- 

মণি বাবুই কুড়কি কলেজের প্রথম 

বাঙ্গালী ছাত্র। কলেজের অধ্যক্ষ 

সাহেব তাহাকে খুব ভালবাপিতেন। 

কিন্তু সার্ভে বিভাগের সাছেব তাহাকে 

শুধু ভালবাসিতেন না এমন নহে, 
তাহাকে ভাল করিয়। সেই বিষয় শিক্ষাও 

দিতেন না। কিন্তু নীলমণি বাবুর 
নরল ব্যবহারে ছাত্র মণ্ডলী তাহাকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত এবং অনেক বিষয় 

তাহার নিকট জানিয়া শিক্ষা করিত। 

তিনিও সাভে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞাতব্য 

বিষয় তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা 

করিতেন। ১৮৫২ সালের বাৎসরিক 

পরীক্ষায় তিনি গ্রাথম স্থান অধিকার 

করিয়া পারিতোধিক পাইলেন । তখন 

সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল। 

তৃতীয় বতনরে কমিটা পরীক্ষা দিবার 
' নিয়ম ছিল। এই পরীক্ষান় কৃতকার্ধ্য 

হইলেই মাসিক একশত টাক। বেতনে 
সাব এসিষ্ট্যাপ্ট সিবিল ইন্জিনিয়ারের 

ভারভীয়-এভিহাজিক নীলমণি 

পদ পাওয়| যাইত । পরীক্ষার কয়েক 
মাঁস পুর্বে তাহার পিতার পীড়ার 

ংবাদ পাইলেন। তখন তিনি অধাক্ষ 

সাহেবকে তাহার পরীক্ষা * পূর্বেই 

লইতে অনুরোধ করিলেন। অধ্যক্ষ 

সম্মত হইয়! পূর্বেই তাহার গরীক্ষা 
গ্রহণ করিলেন। পরীক্ষ/ দিয়াই 

পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইলেন । পিতার 

সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। বলা 

বাহুল্য পরীক্ষায় কৃতকার্ধ। হইয়। কত ক- 

গুলি মুল্যবান বই পারিতোধিক পাই- 
লেন। পরীক্ষান্ম উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি 
গ্রথমে কিছুদিন গাঙ্গের কেনেল বিভাগে 

কার্ধ্য করেন। তৎপরে কলিকাতায় 

আসিয় প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহকারী 
আর্কিটেরের (4101116906) পদ গ্রহণ 

করেন। 

১৮৫৮ শ্রী; অবে। তিনি সহকারী ইন্ঞি- 
নিয়ারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে 

সেন্ট পল্ম গিঞজার (9৮ 728919 

(%01160781 ) আগ্মানিক ব্যয় স্থির 

করিবার ভার তাঁহার উপর পতিত 

হইল। তিনি তাহার মন্তব্য পাঠাইবার 
সময় লিখিয়াছিলেন, গিজ্জার কোন 

কোন স্বান এমন বিদীর্ণ হইয়াছে যে, 

ইহ সম্পূর্ণ ধংস করিয়! নুতন প্রস্তত 
লা করিলে, গ্রবল ঝড়ে ভুপতিত হুই- 
বার সম্ভাবনা আছে। উপরষ্থিত সাহেব 

কর্মচাত্রীর। তাহার কথার কর্ণপাত 

করিলেন না। ইহার কিছুকাল পরে 



নীলমণি 

প্রবল ঝড়ে গিজ্জার চূড়া ও ছাতের 

কিয়দংশ পতিত হইয়। একটা লোকের 

জীবন নষ্ট হইল। গবর্ণমে্ট ইহার 

কারণ গ্রদশন করিতে বগিলে, উপরস্থ 

কর্মচারীরা নীলমণি বাবুর উপর দোষ 

্স্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু 

তিনি চিফ ইন্জিনিয়ারকে তাহার 
পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রদর্শন করিলেন। 
সুতরাং অভিযোগ এখানেই সমাধি 

লাভ করিল। ইহ!র পরেই তাহ।কে 
অন্টঞ্র বদলী করিবার চেষ্টা! হয়। তিনি 

ইহ! জ।শিতে পারিয়া কর্মত্যাগ পত্র 

প্রদান ককেন। কিন্ত তাহাকে স্বপদে 

রাখিবার জন্য বিশেষ ষত্র করা হইয়া- 

ছিল। তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন 

ন!। কর্খু পরিত্যাগ করিয়া ঠিনি 

স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে আরম্ত 
করেন। হিনি কলিকাতার পাইক- 

পাড়ার রাজাদের বাড়ী, বাগান গ্রভৃতি 

মহারাজ যতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ 

ও এমারেন্ড বাউয়ার নামক উদ্ভান 

বাটা, শ্ভামবাজ।র কান্তি মিত্রের বাড়ী, 

বাগব!জরের নন্দলাল বন্গুর বাড়া 

প্রভৃতি, বহু বড় লোকের বাড়ী, বিন! 

পারিশ্রমিকে সাধারণ ব্রাঙ্গ মমাজের 

বাড়ী, বিদ্তাসাগর কলেজের বাড়ী 

প্রভৃতি, ডাঃ মহেন্ত্রলাল সরফারের 

বিজ্ঞান কলেজের বাড়ী, শুধু বিনা পরি- 
শ্রমিকে করেন নাই তছুপরি কলেজের 

জন্য এক হাজার টাকা চাদাও দিয়া- 

জীবনী-কোষ ১২৪২ 

ছিলেন | এই সমস্ত কাজ হুচারুঈপে 

সম্পন্ন করিয়াও তিনি বু জনহিতকর 

কার্যে বোগদন করিবার সমগ্ন করিয়া! 

লইয়াছিলেন। 

তিনি কাশীপুর পুরতন্ত্রের মহকাঁরী 
সভাপতি, দমদম পুরতস্ত্রের সভাপতি, 

কলিকাতা পুরতন্ত্রের কর্ম সচিব, 

দমদম ও শ্য়ালদহের অবৈতনিক বিচ।- 

রক (1701901 71201807960), কলি- 

কাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের নদস্য (0110৬), 

স্থপত্তি বিদ্যা! বিভাগের মভ্য (0161001)91: 

01 6100 12,00167 01 197)01780011110), 

বিজ্ঞান সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠীতা ও 

কাঁধ্যকরী সভার সভ্য, ইন্জিনিয়ারিং 
সমিতির সভাপতি ও হিন্দু হোষ্টেল 

কমিটার হাঁস রক্ষক ছিলেন। ঠিশি 

এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সহিত থনি- 
ভাবে যুক্ত ছিলেন। কি উপার অব- 

লহ্গন করিলে উহাদের উন্নতি হইন্ডে 

পারে সতত তিনি এই চিন্তা কর্সিতেন। 

তাহার সর্ধতোমুখী কার্ধ্য প্রণালীর সম্পুণ 

বিবরণ এস্থ'নে দেওন| সম্ভবপর নে । 

৯৮৭০ যালে কশিকাত। পুরতন্দেণ 

গ্রধান কম্ধকর্ত! হেরিনূন নাহেব, আইপ 

করিরা নগরবামীদের বাড়ী ভাড়া অহা, 

ধিক বৃদ্ধি করিরাছিলেন। তিনি তাঠাণ 

বন্ধ তৃপেন্রনাথ বনু, সুরেশ্রনাথ বাণাজ্জা, 

আনন্দমোহন বনু, প্রভৃতির মহিত 

মিলিত হইয়া, করদাতা সমিতির প্রতিষ্ঠ। 
করেন । তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতি- 



১২৪৩ 

বাদ আরম্তু হইলে, হেবিসন সাছেব 

নীলমণি বাবুর পরামর্শীনুায়ী কর 

স্থাপনে সম্মত হন। তীহার বন্ধ 

বি্তাসগর মহাশয়ের মৃত্যুর পরে 

হ্তামবাজার “ম্রপলিটান ইনটিটিউসন 

নামক স্কুলটী খরিদ করিয়!, ইহার নাম 

শ্টামবাজার বিষ্ভানাগর স্কুল গ্রদানপুর্র্বক 

বন্ধুর স্থৃতি রক্ষ/ করিয়াছিলেন ! 

তিনি অনাড়থবর সাদাদিদা লোক 

ছিলেন । স্বীয় বিদ্ায় অগাধ পাগ্ডিত্য 

লাভ করিয়াও, তাহা প্রদর্শনেচ্ছ! 

তাহার আদবেই ছিল না। পূর্কে 
ইংলিস মেল কলিকাতা হইতে জাহাজে 

বিলাত যাইত। জাহাজ ছাড়িবার 

পূর্ব দিন তাহার কলকবজ1 ঠিক আছে 
কি না, কিছুদূর চালাইয়! পরীক্গা করা 

হইত । একবার এইরূপ পরীক্ষার 

সময় জাহাজ আর টলিল না । বনু 

চেষ্টা করিয়াও বড় বড় সাহেবরা তাহ! 

চাঁলাইতে পারিল না। এমন সময় 

এক সাহেব আগি্া নীলমণি বাবুকে 
তাহা দেখাইবার জন্ত লই! গেল। তিনি 

অনেকক্ষণ ইহা ভাল করিয় পরীক্ষা 

করিলেন। পরে এক স্থানে বড় হাতুড়ী 

দিয়া আঘাত করিতে বপিলেন। ধর 

স্থানে খুব জোরে আঘাত করিতেই 

জাহাজ চলিতে লাগিল। সকলের 

আননের সীম! রহিল না। 

তাহার আত্মলন্মান বোধ যে কত 

প্রবল ছিল, তাহার পরিচয় আমরা 

ভারতীয়-এঁভিহাজিক নীলমেল 

চাকুরী পরিতাাাগের সময়ই পাইফ্াছি। 

এখানে আর একটার উল্লেখ করিতেছি। 

একব।র দমদম কেণ্টনমেন্ট মাপ্ধি- 

প্রেট আদেশ করেন যে প্রত্যেক অবৈ 
তনিক বিচারককে শনিবার দেড় ঘটিকা 

পর্যন্ত বিচারার্দি করিতে হইবে। 

এই আদেশ পাইয়াই, তিনি কর্মতাগ 

পত্র প্রেরণ করিলেন। তখন ম্যািষ্রেট 

তাহার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। 

বর্তমানে মধুপুরে অনেক বাঙ্গালী 

স্থায়ী গৃহাদি নিন্দাণ করিয়া বাস 

করিতেছেন। এই বিষয়েও তিনিই 

প্রথম পথ প্রদর্শক! ম্যালেরির! 

প্রপীড়িত বাঙ্গালীদের নকল স্বাস্থাকর 

স্থানে বাস কর! যে অত্যন্ত আবশ্যক, 

ইহ! উপলব্ধি করিয়া, তিনি তথার 

কতকগুপি বাটা নিষ্ীণ করেন | তৎ- 

পরে তাহার মত্ান্ুমরণ করিয়। অনেকে 

তথার গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। এই 
অক্লান্ত কল্মী স্বাবলম্বী পুরুষ ১৮৯৪ খ্রীঃ 
অবের ২রা আগষ্ট প্রাণত্যাগ করেন । 

নীলমুণি-তিনি একজন প্রবীন 
প্রতিহাসিক পণ্ডিত । কহলন তাহার 

প্রসিদ্ধ রাঞঙ্তরঙ্গিণী গ্রন্থে উল্লেণ 

করিয়াছেন যে, তিনি নীলমুণির গ্রন্থ 

দেখিয়াছেন। কিন্তু হুঃখের বিষয় ইহা 
আর পাঁওয়! ধায় না। | 

নীলমেল্ নড়গ্পান_তিনি তিরুমজই 
আলোয়ারের অন্ততম শিষ্য । তিরুমঙ্গই 
আলোয়ার দেখ । 



নীলরতন 
উপ ০ সা 

মীলরতন রায়--একজ্ন সঙ্গীত ও 
যাত্রার পাল! রচয়িতা | ১২৩৫ বঙ্গাব্দ 

পাবনা! গেলার সাহাজাদপুর থানার 

অধীন পোতাজিয়৷ গ্রামে বারেক্ত্র 
কাযস্থবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

তাহার পিতার নাম পদ্লোচন রান । 

তিনি পাধারণন্ূপ শিক্ষিত ছিলেন। 

নিন গ্রামে তিনি স্কুল ও দেবালয় 

স্থাপন করিয়। গিয়াছেন। 

নীলরত্ব হালদার-_দাহিত্যিক,সংবাদ 

পত্রসেবী ও নান। ভাবাবিদ্ পণ্ডিত। 

তিশি কপিকাতার চোরবাগান অঞ্চলের 

অধিবাদী ও জাতিতে ব্রাঙ্গণ ছিলেন । 

বাঙ্গালা, সংস্কৃত ব্যতীত তিনি ইংরে খী, 

আরবী, ফারসী, উর্দূ, , লাটিন ও গ্রীক 
ভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলেন “কবিত৷ 

রত্বাকর” “পার্বতী - গীতরত্ব* শশ্রুতি- 

গীতবত্ব* “সর্বামোদ - তরঙ্গিণী” “হু- 

দর্শন”, “দম্পতিশিক্ষ।”, প্রভৃতি বহু 

গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। ১৮২৫ 

খরঃ অবে তাহার সম্পাদকতার 

“বঙগদূত' নামক একখানি সংবাদ পত্র 

প্রকাশিত হয়। ষোল বৎসর কাল 

উহা প্রকাশিত ভই্য়াছিল। তাহার 

রচিত দম্পতি-শিক্ষা গ্রন্থে পতি-পত্ীর 

শাস্ত্রীয় কর্তব্য বর্ণিত হইয়াছে বনু- 

দর্শন গ্রন্থথানি সংস্কত, বাঙ্গাল।, ইংরেজি 

আরবী ও ফারসী এই কয় ভাষায় 

ঘুচিত। শ্রুতিগীতরত্ব, পার্বতি' গীতরত 

এবং সর্বামোদ-তরঙ্গিণী পুস্তকে 
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স্কৃত ভাষায় রচিত গান আছে। 

তাঁহার কবিত। বত্বাকর গ্রন্থথ।নি পাদরী 

মার্শমান সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ 

করিয়াছিলেন। দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের 

পরে তিনি তৎকালে বাঙ্গালীদের প্রাপ্য 

সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক 

রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ানের পর্দ 

লাভ করিয়াছিলেন । 

নীলরাজ-- তিনি আমুক্ত দেখের অধি- 
পঠি ছিলেন। দিপ্বিজয়ী সমুদ্র গুপ্ত 

তাহাকে পরাস্ত করিয়!ছিলেন। 

নীলাচল দাস -একজন গ্রন্থকার। 
দ্বাদশ পাট নির্ণন” নামক একখানি 

ক্ষুদ্র গ্রন্থ তিনি গগ্ভে ও পছ্যে রচনা 

করিয়াছিলেন। 

নীলাম্বর-তিনি আসামের অন্তর্গত 

কনতাপুরের নরপতি নীলধবজের পো্র 

ও চক্রধ্বজের পুত্র। তাহার মন্ত্রী 

শশিপত্রের তনননকে মন্দ চরিত্রের জগ্ 

তিনি হত্যা করেন। মন্ত্রী তাহার 

প্রতিশোধ লইখার জন্য, তীর্থ যাত্রার 

ছল করির] বঙ্গের নবাব হোশেন শাহের 

শরণাপন্ন হন। হোশেন শাহ আনাম 

বিজয়ের এই উতকৃষ্ট সুযোগ পরিত)গ 

করিলেন না। তিনি সৈগ্ পাঠাইয়। 

রাজধানী অবরোধ করেন এবং করেক 

বৎসর অবরোধের পর কোন ক্রমে 

রান্রধানী অধিকার করিতে সমর্থ হন। 

নীলান্বর বন্দী হইলেন। তাহার পর 

তাহার বিষয় আর কিছুজানাবায় ন!। 



১২৪৫ 

নীলান্বর চক্রবন্তী--উ্ীচৈতন্ভ মহা” 

প্রভুর মাতামহ | তাহারই কন্তা 

শচীদেবী শীচৈতন্তের মাত। | 

নীলান্থর দাস--একজন গ্রন্থকার 
তিনি শ্যামাদান আচার্যোর বংশোডুত। 

“সংগৃহীত সুধ।সার নামক একখানি 

গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেল। এই 
গ্রন্থে কবিরাজ গোষ্বামী কৃত ণচতন্ত 

চরিতামৃত হইতে সাধন ও তত্বজ্ঞান 

সম্বন্ধীয় শ্লেক সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। 

নীলাম্থর মুখোপাধ্যায়_(১) একজন 
তান্ত্রিক পিদ্ধ মহাপুরুষ । অনুমান 

১২১২ বঙ্গাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 

মবারকপুর (মতান্তরে আপিপুর) গ্রামে 

শ্তাম। পূজার দিন রাত্রিতে তিশি জন্ম- 
গ্রহণ করেন। বাপ্কাল হইতেই তাঁহার 

মধ্যে বৈরাগাভাব দৃ্ট হইয়াছিল। 

পাঁচ বত্নর বয়দের সময় তাহ!কে 

লেখাপড়া শিক্ষার্থ গুরু মহাশয়ের পাঠ- 

শালায় ভত্তি করিয়! দেওয়] হয়) কিন্ত 

তিনি পাঠে বিশেষ মনোযোগী এবং 

সংসারেও অনাসক্ত ছিলেন। তখন 

হইতেই তিণি কেবল দেব বিগ্রহা্দির 

পূজ| অর্চনাতে আসক্ত ছিলেন। তিনি 

দৈনিক স্বহ্ন্তে কাণী মূর্তি প্রস্তুত করিয়! 

পুজা করিতেন এবং সন্ধ্যাকানে বিসর্ন 
করিয়া ফেলিতেন ৷ পাঠে অমনোযোগী 

হইগেও, তাহার মেধ! শক্তি অতিশয় 

প্রথর ছিল এবং এই মেধ! শক্তির বলেই 

তিনি শান্তর শিক্ষা ও পাণ্ডিতা লাভের 

ভারতীয়-এত্তিছাসিক 
শাপলা 

অধিকারী হইয়াছিলেল। নয়ঃ গাপ্তিহইলে 

যথা সময়ে তাহার উপনরন কার্যা সম্পঃ 

হয়। তৎপরে প্রথমে তিনি গ্রাম্য 

টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া, পরে 

দেবীপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরচন্ত্ 
ন্তায়বগীশের নিকট ভ্তায় ও সাংখ্য 

অধ্যয়ন করেন। এ সময় তাহার হৃদয়ের 
স্বভাবিক বৈরাগ্যতাব অতিশয় প্রবল 

হইন্না উঠে এবং সমস্ত কাজ পরিত্যাগ 
করিয়! সাধন ভজনেই অধিকাংশ সময় 

অতিবাহিত করিতেন। সাধনে সিদ্ধি 

লাভ করিয়াও, তিনি গৃছ পরিত্যাগ- 

পূর্বক সন্্যাগী হন নাই। কিন্তু মংস।রের 

মোহ তাহাকে কখনও আকৃই করিতে 

পারে নাই। পিতামাতা আস্মবীয়স্বজনের 

বিশেষ অন্থরোধেও তিনি বিবাহ করেন 

নাই। তিনি প্রায় পাঁচশত শক্তি বিষয়ক 

ও অন্ঠান্ত বিবিধ বিষয়ক মঙ্গীত রচন। 

করিয়। গিয়াছেন। তাহার একটি উচ্চ- 

ভাবপূর্ণ ও সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত এঞলে 

উদ্ধৃত হইল-- 
তার৷ কোন অপরাধে, এ সুদীর্ঘ মেয়াদে, 

সংসার গারদে থাকি বল্। 

মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত, 

দারাহৃত বেঁধে চরণে শৃঙ্খল ॥ 

দিয়ে নায়া বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে, 

সম্পদে হারলেম যোক্ষফল; 

এবার হলো না সাধনা, ওম! শবাসনা, 

ংসার বাসন! বড়ই গ্রাবল॥ 

প্রাতংকাঁলে উঠি, কতই যে মা খাটি, 



নীললান্ঘর 

ছুটাছুটি করি, ভূমগুল? 

হয়ে অর্থ জভিল।যী, মদানন্দে ভালি, 

কাঁণি। সর্বনাশি, কত জান ছল্॥ 

আনি ভূমগুলে, কতই হঃখ ণিলে, 

নীলাম্বরের জলে হংথানশ্স ; 

আর বচিতে সাধ নাই, (তারা গে।) 

বাপন। সদাই, 

ফণী ধরে' খাই হুলাহল ॥ 

তাহার এরূপ উচ্চভ।বোদ্দীপক 

সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইন্তেন । এখনও 
বাঙ্গালার বনু পল্লীতে তাহার রচিত 

অনেক সঙ্গীত আবেগভরে লোকে 

গ।হ্যা থাকে | অনেক সময় নানা 

প্রকারে তাহার অলৌকি ক শক্তির পরি- 

চয় পাওয়া যাইত | শেষ বয়সে তিনি 

পুণ্যতীর্থ বারাণনী যাত্রা করেন। নৌক' 

তেই পথিমধ্যে তিনি অন্ুস্থ হইয়। পড়েন 

এবং ১২৭৮ বঙ্গাবের আশ্বিন মালের 

পূর্ণিমা তিথিতে পাটনাপ্ (হুগলী জেলার 

অন্তর্গত) নশ্বর দেহ পরিত্যাগপুর্ব্বক 

মাধণোচিত ধামে প্রস্থান করেন 

মবারকপুর গ্রামে তাহার স্থাপিত “পঞ্চ- 

মুণ্ী” আমন এখনও বর্তমান আছে 

এবং তাহার অন্ষিত শামা পুজা 
অগ্যাবধি নির্দি সম্পত্তির আয় হুইতে 

যথাবিধানে সমাধ| হইতেছে । 

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, এম এ, 
সি আই ই--(২) কাশীর রাজোর 
একজন উচ্চতম বাঙ্গালী কর্মচারী । 
১৮৪২ শী; অব্ে তিশি কলিকাতার 
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পাপী 

নিকটবর্তী কুলিয়ারাণ ঘট গ্রাঙ্গে 

জন্মগ্রথণ করেন। তিনি পণ্ডিত 

দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র । 
ছাত্রাবস্থার তিনি অতিশয় মেধাবী 
ছিলেন । ১৮৬৫ খ্রীঃ অন্দে ২৩ বংনর 

বয়সে তিনি কপিকাত। সংস্কৃত কলেজ 

ও প্রেণিডেন্দী কলেজ হইতে সংস্কৃত 

শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া এম্-এ এবং 

১৮৬৬ খ্রীঃ অরন্ধে আইন পণীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হন! তৎপর কিছুকল কণি- 

কাতা হাইকোটে ওকালতী করেন। 

তৎপরে লাহোর চীফ কোর্টে যোগদান 

করেন। তাহার কন্মনৈপুণ্যে সন্থুষ্ট হইয়। 

কাশীরের মহারাজা রণণীর সিং 

তাহাকে স্বরাগ্গ্যে উচ্চপদে পিষুক্ত 
করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব ঠিনি কাশ্ম।র 

রাজ্যের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত 

হইন্] তথার গমন বরেন। ঠিনি 

কাশ্মীর রাজ্যে রেশম কুটা স্থাপন 
কণিয়। এই শিল্পের যথেষ্ঠ উন্নতিনাধন 

করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজম্বও বুদ্ধি 

পাইয়াছিল। গুণমুগ্ধ মহারাজ এইগন্ 

পুরস্কার ও উপাধি দ্বার তীহাঁকে 

সম্মানিত করিয়াছিলেন। পরে তিলি 

কাশীর রাজের রাজস্ব সচিরের পদ 

প্রাপ্ত হন; এই পদ্দে প্রতিষ্ঠিত 

থাকিন। তিশি রাজ্যের সমুদয় 

বিভাগের উন্নতি সাধন করেন | ১৭ 

বৎসর কাল অতিশয় সুনামের সহিত 

ক।শীর রাজ্যে কার্য করিয়া ১৮৮৬ ত্রীঃ 



১২৪৭ 

অবে তিনি অবসর গ্রহণ পৃর্বক কণি- 

কাতান প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৬ 

খ্রীঃ অবে তিনি কলিকাত৷ মিউনিনি- 

পালিটির ভাইমচেরারম্যান নিযুক্ত হন। 

ইংরেজ সরকার তাহার কার্য দক্ষতায় 

সন্ত হইয়া! ১৯১০ গ্রীঃ অব সিআই ই 
উপাধি প্রদান করেন। তাহার যত্তে 

আরও কয়েকজন বাঙ্গালী কাশ্মীর 

রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া ছলেন। 
নীলাম্বর শর্ম।-তিনি ১৭৪৫ শকে 

( ১৮২৩ত্রীঃ) পাটনায় জন্ম গ্রহণ 

করেন। পাশ্চাত্য পদ্ধতি অন্রম(রে 

তিণি “গোল প্রকাশ” নামক সংস্কৃত 

গণিত লিখিপ্নাছেন। তিনিই এই 

গণিতে জ্যোত্পত্তিঃ ত্রিকোণমিতি, 

চাঁগীক্প রেখ। গণিত, চাপীর ভ্রিকে।ণ- 

মিতি প্রভৃতি সনিবিষ্ট করিয়াছেন। 

লীগাবতীর অঙ্ক সমূহের বাননাসহ এক 

টাকাও তিনি করিয়াছেন। তাহার 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাস্করের বীজগণিতের 

টাকা এবং ভাব প্রকাশাদি ফলিত গ্রন্থও 

[তিনি লিখিয়াছিলেন। নীলাম্র অলবন 

দেশের রাজ শিবদাল সিংহের প্রধান 

গণিতিক ছিলেন । 

নীলোজী কটকর-তিনি ছত্রপত্তি 
শিণাজীর একজন প্রধান েনাপতি 

ছিলেন । তিনি বিজ্াপুরের সেনাপতি 

ইউসফ খাকে পরাগিত করিয়া সমস্ত 

কৃষ্ণা নদীর দোরার প্রদেশ অধিকার 

করেন। 

ভারতীয়-এঁতিহ্াসিক স্নো 

সুনকণ--তিনি বিকাণীর রাজের 
প্রতিষ্ঠাতা নরপতি বিকার জেঞ্ পুত্র। 

১৪৯৫ প্রীঃ অনে রান। টিক। পরলোক 

গমন করিলে, সুনকর্ণ পিত পদে অ'উ- 

িক্ত হন। তিনিও পিতারন্তায় পরাক্রম- 

শালী রাগ ছিশেন। তিনি রাজ! 

হইয়াই রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থিত ভি- 

দিগের অনেকগুলি পলী আচ্ছিন্ন করির়! 

লইলেন। তাহার চারি পুত্র জন্মিয়া- 

ছিল। তন্মধ্যে জোষ্ঠ পিতার জীবিত- 

কালেই, তাহার নিকট মহাজিন নগর 

ও একশত চ-ল্লণটী প্লী গ্রহণ করিয়া, 

স্বার অগ্রজ স্বত্ব কনিষ্ঠ জৈতের করে 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নুনকর্ণ ১৪১৩ 

স্ব; অন্দে পরলোক গমন করিলে জৈত 

পিতৃ সিংহাসনে সমারূট হইয়াছিলেন । 

নুলে| ডা কুন্হ। (0100 0%, (01019) 

_ গোয়ার একছ্গন পর্তুগীজ শাসন- 

কর্ত।। ১৫৩৪ খ্রীঃ অব্ধে তিনি দুইশত 

সেনা মাটিন্ আফন্সে। দে মেলে! জুনা- 
তের (01970 402)50 9 719110 

8৪৮০) অধীনে টট্টগ্রামে প্রেরণ 

করেন। দে মেলো জুপার্তে কন্পেক" 

জন অনুচরকে বন্ধমূল্য উপচৌ কনদহ 
গোঁড়ের সুলতান গিয়ান-উদ্দিন মৌহ1- 

ন্মুদ শাহের নিকট [প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
মোহাম্মদ শাহ পর্ভগীজ দূতগণকে 
কারারুদ্ধ করিয়া চট্টগ্রামে পর্ত,গীজ 
সেনাপতি দে মেলে! জুসার্তঁকেও বন্দী 
করিতে আদেশ পিরাছিলেন। কিছুকাল 



সুরউদ্দিন 

পরে দে মেলো! ভুনার্ত ত্রিশজন নৈন্ত- 
সহ বন্দী হই গড়ে প্রেরিত ভন। 
আফগানগণের সহিত যুদ্ধের সমর এই 
পর্ভ,গীজ বন্দীগণ মোহাম্মদ শাহকে 
সাহায্য করিয়াছিল। এই সাহাযোর 

বিনিময়ে মোহাম্মদ শাহ পর্তগীজ বন্দী- 
গণকে মুক্তি প্রদান করেন এবং 

চট্টগ্রামে পর্ভ,গীজগণ ছূর্গ নির্মাণের 

অনুমতি প্রাপ্ত হয়। চট্টগ্রামে হুর্গ 

নির্মাণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, নুনো 
ড1 কুন্হ! কর্তৃক দে মেলে! জুসার্ত 

পুনরায় গৌড় বাক্যে প্রেরিত হইয়। 

বন্দী হন। তখন নুনো ড| কুন্হ! 

তাহার মাহাঘ্যর্থ নর়খানি জাহাজে, 

আণ্টানি ও ড1 পিল্ভা মেনেদ্দেসের 

অধীনে তিনশতের অধিক সৈম্ত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । মেনেজেস্ চট্টগ্রামে 

আলপিয়। ভয়ানক অত্যাচার আরম্ত 

করিলেন। মোহাম্মদ শাহ এই সংবাদ 

জানিতে পারিয়া পর্ত,গীজ বন্দীগণকে 
মুক্তি গ্রদান করেন নাই । এই ঘটনার 

পরে শের খ! গৌড় রাজা আক্রমণ 

করিলে পর্তগীজ বন্দীগণ এই যুদ্ধে 

মোহাম্মদ শাহকে নাহীব্য করায় 

তার! মুক্তি লাভ করেন। মোহাম্মদ 

শাহ, জুলে! ড| কুন্হার নিকট সাহায্য 

প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ডু বারোস 
(7) 98299) রচিত ড। এমিক্। (1)% 

4518 ) অন্গসারে মুনো ডা কুন্হা, 

মোহাক্মদ শাহের সাহাব্যার্থ পেরেজ 

জীবনী*কোব ১২৪৮ 

দে সম্পয়োর (6:62 ৫9 98100095০) 

অধীনে নয়খানি দাহাঞ্জ বাঙ্গাল দেশে 

প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

নুরুদ্দিন শেখ--একজন মুসলমান 
গ্রন্কার। তিনি তোয়ারিখ কাশ্মীর, 
নামক কাঁশ্ীরের একাখান! ইতিহাস 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

নুরউদ্দিন সয়েফউদ্দিন মোল্লা-_ 
একজন মুদলমান কবি। তাহার অন্ত 

নাম অরখাঁন। তিনি হিরাটের অন্থু- 

গত জামের অধিবাসী ছিলেন। তাহার 

রচিত একখান! দেওয়ান আছে। তিনি 

সম্পাট হুমাধুনের একজন প্রিয়পাত্র 

ছিলেন। তিনি ধমুন। হইতে কর্ণাল 

নামক স্থান পর্ধ্যন্ত একটা খাল কর্তন 

করেন এবং উহার নাম শেখু নহর (শেখু 

রাজকুমার মলিমের ডাক নাম) রাখেন। 

ুরুজিন। সৈয়দ--এক জন মুসলমান 

গ্রন্থকার। চট্রগ্রামের অন্তত হাট 

হাজারীর অধীন মির্জাপুর নামক গ্রামে 

তাহার বাদস্থান ছিল। তি.ন ফারণী 

ভাধাপ্ন পিখিত গ্রন্থাদি হইতে বাঙ্গালায় 

'রাহাতুল কুলুপ” নামক একথান। 

মুসলমান ধর্মগ্রন্থ এবং “দাকায়েও 

নামক একখান! মুনলমান সংহ্তার 

বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। রাহা তুল- 

কুলুপ ফারমী শব, ইহার অর্থ জাত 
মুক্তি দোপান'। 

গুর়উল হুক, শাহ বা শেখ-_এক- 
জন মুসলমান গ্রন্থকার । অলমশরাখি, 



১২৪৯ 

অলডেহলবী এবং অলবোখারী নামেও 

তিনি পরিচিত ছিলেন । তিনি দিলীর 

শেখ আব্ছ্ল হক বিন সয়েফ উদ্দিনের 

পুত্র । 'জুবদাত-উং-তোয়ারিখ* নামক 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহারই রচিত। ্ঠাহার 

রচিত একখানা “সরাহও আছে। 

১৬৬২ গ্রীঃ অবে (হিঃ ১০৭৩ ) তাহার 

মৃত্যু হয়। 

নুরউল্লা। খ।-__(১) তিনি দিল্লীর মমাট 

আওরঙ্গজীনের ধাত্রী ভাই । বাঙ্গালার 

নবাব ইব্রাহিম খার সময়ে (১৬৮৯-- 

১৩৯৬ খ্রীঃ) শোভামিংহের বিদ্রোহ হয় 

(শোভামিংহ দেখ)। নুর্উলল। খ। 

গেই মময়ে যখোহর, খুলন।, হুগগী, 

বন্ধমান ও মেদিনীপুর চাকল।র ফৌজ- 

দার ছিলেন। তিশি তিন হাজার 

সৈশম্তের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ধনী 

এবং ব্যবসায় বাণিজ্যেও লিপ্ত ছিলেন । 

এই যময়ে শোভাপিংহের পিদ্রোহ দমন 

কারবার জন্কা, নব!ব তাহাকে আদেশ 

ক)রনেন। নুরউল্ল। খা সনৈন্তে যশোহর 

হইতে যাত্রা কর্ধেলেন। কিন্তু তিন 

প্রতিপক্ষের পরাক্রম ও বলাবলের বিষয় 

অবগত হুগলী দুর্গে আশ্রয় 

লইলেন। শত্রু পক্ষীযেরা ইহ! জানিতে 

পারিয়া হুগলী হুর্থ পরিবেষ্টন করিল। 

তিনি উপায়ান্তর না৷ দেখিয়। ধনরত্ব 

পরিত্যাগপুর্বক রাত্রিযোগে পলায়ন 

করিলেন । বিদ্রোহী নৈন্ত হুগলী হুর 

অধিকার করিয়! ধনরক্ব লুণ্ঠন করিল। 
১৫৭--১৫৮ 

হইয়। 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক নুরউা। 

ইহাতে সর্বত্র ছলুস্থুল পড়ি! গেল। 
সহর ও সহরতলীর সন্্ান্ত অধিবাদীর! 
এবং পার্খবর্তী স্থানের বণিকের। ধন ও 
মূল্যবান দ্রব্যাদিলহ ওলন্দাঞজ অধিকৃত 
চঁচ্ড়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

ওলন্দাদ্দের৷ ছইথানি যুদ্ধ জাহাজ 
পাঠাইয়া হুগসী ছর্ণ নু করিল। শোভা 

সিংহ সাতগাও 

করিলেন। 

নুরউল্লা খ। তেমন বীর ছিলেন ন। | 

যশোহরের কপোতাক্ষ নদীর তীরব্তাঁ 
মিরজ। নগরে তাহার বাসভবন ছিল। 

১৮১৫ খ্রীঃ অন্দেও ইহু। অন্যতম প্রধ।ন 

নগর ছিল । এখন ইহা! গ্রস্তপে 

পরিণত। তাহার বংশধরেরা নানাস্থানে 

বাদ করিতেছেন। 

নুরল্পা থা-(২) ১৬৭৮ হীঃ অবে তিনি 

বাংলার স্থবেদার রাজকুমার আঞ্জমের 

সহকারীনধপে কিছুধিন উড়িষ্যার স্থববে- 

দার ছিলেন। রপিদ খা দেখ। 

স্স্রউল্লা চা বাহাদুর, নবাব-ঠিপি 

১৬৭৮ শ্রী: অব্ে শ্রাহট্রের শাননকর্ত! 

ছিলেন। 

সলরউল্লা। বেগ-__নবাব আলীবন্দীর্থার 

একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি । 

নূরউল্লা শুস্তারী, মির--একজন 
মুসলমান গ্রন্থকার । তাহার অন্ত নাম 

নুরউল্ল! বিন সরিফ উল হুসেনী-উন- 

গশুস্তারী। তিনি সম্রাট আকবরের 

একজন সভাসদ ছিলেন । “মজলিস- 

অভিমুচখ পলায়ন 



নরকূতব 

উল'মামিনীন' নামক জীবনী কোষ 

জিনি প্রণয়ন করেন | উহ! একখান! 
উতরষ্ট গ্রন্থ! তিনি অতিশয় গোঁড়া 

নিয়। ছিলেন বলিয়৷ ১৯১ শ্রী: অবে 

(ছিঃ ১০৯৯) নিহত হন। 

সুরকুতব-উল-আলম শেখ-_-একজন 
প্রদিদ্ধ মুমলমান সাঁধু। তিনি যোধপুর 

রাজ্যের নগোর নামক নগরের অধি- 

বাণী ছিলেন! শেখ হামিদউদ্দিন 
কুঞ্জনশীনের নিকট নগোরেই তিনি 

শিক্ষালাভ করেন। বঙ্গের সুলতান 

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তাহার 

সাধ্যার়ী ছিলেল। রাজ। গণেশ যখন 

গৌড়ের সিংহাসনে ক্রীড়াপুত্বলিকাঁবৎ 
শাহাব উদ্দিন বায়াজিদ শাহ নামক 

একজন মুনলমানকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়। 

নিজে রাজদণ্ড পরিচলন। করিতেন। 

তখন হুরকুতব গড়ের মুসলমানগণের 
প্রতিনিধিরপে ভজৌনপুরের শাসনবর্ত। 

ইব্রাহিম শাহকে গৌড়রাঁজা আক্রমণ 

করিয়া রাজা গণেশকে বিনাশ করিবার 

জন্য আহ্বান করেন। তাহার আদেশে 

জৌনপুররাজ বাঙ্গাল দেখ আক্রমণ 

করিলে, রাজ। গণেশ সুরকুতবের সহিত 

সন্তাব স্থাপন করেন। তখন তিনি 

রাজা! গণেশকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 

কগিতে বলেন। রাজা! গণেশ বাধ্য 

হই! মুসলমান ধর্াগ্রহণ করিতে স্বীরূত 
হইলেন। কিন্তু হার পত্ধী তাহাকে 
দুবধূর্মা তা] করিতে দেন নাই। রাগ 
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গণেশের অনুরোধে হুরকুতব-উল-আলম 

তাহার পুত্র যদুকে মুদলমান ধরে 

দীক্ষিত করিয়াছিলেন । তৎপর তিনি 

ইবরাহিম শাহকে আক্রমণে নিবৃত্ত 

হইবার জন্ত অন্থরোধ করেন: ইব্রাহিম 
শাহ তাহার অনুরোধ রক্ষায় ইতস্ততঃ 

করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহ'কে 

অভিশাপ প্রদান করেন। ইব্রাহিম 

শাহ জৌনগুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া 

কিছুকাল পরেই মৃত্যুমুখে পঠিত হন। 

পারুয়ার ছোটার দরগাহে তাহার 

সমাধি আছে। মালদহ জেলার মোলপুর 
নাগরাই নামক গ্রামে তাঁহার উপাসনা 

গৃহের একটী শিলালিপি পাওয়া 

গিয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে 

তিনি বর্মন ছলেন। 

নুরজাহান--ভারত প্রসিদ্ধা দুঘণ 

সামাজ্জী। সমাট জাহাঙ্গীরের মহিষী- 

রূপে তিনি তৎকালীন মুঘন সাম্নাজ্যে 

বিথিধ গুরুতর রাজনীতিক িষিয়ে 

অপাধারণ ক্ষমতা ও প্রভাব বিশ্তা 

করিয়।ছিলেন। 

নুরজাহানের পিতা মিরজ' গিয়ান 

বেগ পারস্তদেশের অধিবাণী ছিলেন 

স্বদেশে দুরবন্থায় পছিন্বা 'ভলি ভাগ, 

থেষণে গর্ভবতী পত্ী ও ছুই পুত্র দভি- 

ব্যাহারে ভারত অভিমুখে বানা করেন। 

পথিমধো তার পত্ঠী এক কক নস্তাল 

প্রসব করেন। তাহার নান হয় মেহর 

উন্নিসা। ভারতে উপস্থিত হুইস্া 



১২৫১ 

গিয়া বেগকে তাহার পরম হিতকারী 

বন্ধু মালিক মামু? সম্রাট আকবরের 

সমীপে উপনীত করেন এাং সম্রাট 

তাহাকে উচ্চ রাজ কার্যে নিযুক্ত 

করেন। 
বয়ঃপ্রাণ্ত হইলে আপিকুলি নামক 

দিলী গ্রবাসী এক পারস্তদেশবাসী বীর 

পুরুষের সহিত মেহার-উদ্লিনার বিবাহ 
হয়। আঁনিকুলি পরে স্বহস্তে এক ব্যাস্ত 

বধ করিনা শের আফগান নাম প্রাপ্ত 

হন। আকবরের মৃতার পর জ্জাহাঙ্গীর 
সমাট হইয়া! শের আফগাঁনকে উচ্চ 

রাঁজকার্ধযে নিধুক্ত করিয়। বর্ধমানে 

প্রেরণ করেন। কিন্ক কিছুকাণ 

পরে সম'ট, শের আফগান রাজ. 

শক্তির বিরুদ্ধে ষড়বন্ত্রে লিপ্ত আছেন 

ইহ সন্দেহ করিয়া, বাঙ্গলার শাসন- 

কর্ত। কুতবুদ্দিন খাকে অনুসন্ধান 

করিতে বলেন। কুতবুদ্দিন শের 

আফগানকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতে 

ঘাইয়। কয়েজন অনুচবসহ নিহত হন। 

শের অ'ফগানও রাজানুচরগণের অস্ত্রা- 

ঘাতে প্রাণধিসজ্জন করেন; তাহার 

পত্থী মেহর-উন্নিমা ও কন্ত|! লাডিলি 

বেগম রক্ষী বেষিত ভইয়া দিল্লীতে 

প্রেরিত হন 1! এই সময়ে মেহর- 

উদ্লিসার পিতা ইঠিমাদ-উদ্-দোল্ল। 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়! দিল্লীতে 

উচ্চ রান্রকাধ্যে নিষুক্ত ছিলেন। 
কিছুকাল পরে মেহর-উন্নিনা স্বর্গত 

ভারতীয-এঁতিহাসিক সুর়জাছান 

সম্রাট আকবরের অন্ততমা মহিষী 
ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিমাত সুলতান 
সলিমা বেগমের সহচারিণী নিষুক্ত 
হইলেন । এই কার্ধ্য নিযুক্ত থাকিবার 
কালে মেহর-উন্নিন। সমাটের দৃষ্টিপথে 
পতিত হন এবং সম্রাট তাহার অনা. 
ধারণ রূপশাবণ্য মুগ্ধ হইয়। তীহাকে 

অন্যতম! মহিষীর পদ প্রদান করেন। 

তদবধি গিয়াস্-বেগ-ছুহিতা মেহুর- 
উন্নিলা, হুরজাহাঁন ( জগতের আলো! ) 

নামেই ইতিহাসে পরিচিত হইয়া 

অ।পিতেছেন । 

সুরজাহান যেরূপ রূপবতী ছিলেন। 
সেইরূপ বিবিধ রাজকুলোচিত গুণেও 

গুণান্বিতা ছিলেন। ফারদী ভাষান্ন 
তিনি সুললিত কনিতা রচনা করিতে 

পারিতেন। আদব কায়দা, ম্ঘাচার 

ব্যবহার, রাঙ্জান্তঃপুরের সমুদয় বিষয় 
তত্বাব্ধ।ন করা, সকল বিষয়েই তিনি 
অল্পদিনের মধ্যেই অনাধারণ ক্ষমতার 

পণিচয় প্রদান করেন। এই নকলের 

সহিত তাহার তীব্র ক্ষমতাপ্রিয়তাও 

ছিল। সকল বিষয়ে নিজের প্রাধান্ত 

প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি সর্বদাই চেষ্টিত 

থাকিতেন। রাজমহিষী হইবার কয়েক 

বৎসর পরে, স্থলপতান সগিমা বেগমের 

মৃত্যু হইলে, তিনি রাঙ্জান্তঃপুরে প্রধান! 

(পাদিশা-বেগম ) মহিলার মর্যাদা 

লাভ করেন এবং তখন হইতেই মুখল- 

হারেমে বনু নৃতন বিধিবাবস্থ।র প্রচলন 



নূরনহল 

করেন। তিনি আড়ম্বর প্রিয় ও বিলাসী 

ছিলেন বলিয়া! রাজ স্তঃপুরে ক্রিয়াকলাপ 

ও র্লীতিনীতি, পোধাক পরিচ্ছদের 
মধ্যেও অনেক নুতন বিষয় প্রচলন 

করেন। সম্রট জাহাঙ্গীরের উপর 

তাহার এইরূপ অসাধারণ প্রভাব 

জশ্মিয়াছিল যে মুদ্রার সঙ্গে তাহার 

নাস সংযোজিত হইত। 
শের আফগানের গুরসে তাহার 

এক কন্ঠ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার 

সহিত রাজকুমার শাহারিয়ারের বিবাহ 

হয়। স্ুতরাং তিনি তাহাকে ই জাহা, 

লীরের পরে সিংহাসন প্রদান করিতে 

অভিলাধী হইলেন। অন্তদিকে তাহার 

আতা আসফ খাঁর কন্তা মমতাজ 

মহলের মছিত রাজকুমার খুরমের 

(পরে শাহ-জাহান) বিবাহ হয়। রাঁজ- 

কুমার খুরম রাজপুত কুলের দৌহিত্র 

ছিলেন। ন্তরাং মন্ত্রী আসফ খা 

ও রাজপুতের! তাহার পক্ষ অবলম্বন 

করেন। কিছুকাল এই গোলযোগ 

ধমিত ছিল। পরে মহবত থ! নামক 

একজন সেনাপতি জাহান্.গীর ও নুর- 

জাছানকে বন্দী করেন। সেই যাত্রা 

হরজাহানেরই বুদ্ধি কৌশগে সম্রাট 
জাহান্-গীর কারামুক্ত হন। ইহার 

কিছুদিন পরেই সমাট কালগ্রাসে 
পতিত হন এবং নুরজাহ।ন বার্ষিক 

পঁচিশ লক্ষ টাক! বৃত্তি লইর়। রাঁজকার্যয 
'ছইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৬৪৫ 
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ব্রীঃ অরে বাহান্তর বংসর বয্গসে তিনি 

পরলোক গমন করেন। লাহোর 

নগরে স্বামীর সমাধির পার্থেই তাহাকে 

সমাহিত কর। হয়। কথিত আছে 

মুরজাহানই গোলাপী মাতরের আবি- 

ফার করিয়াছিলেন। (জাহাঙ্গীর ও 

শাহজাহান দেখ )। 

নুরমহল-_তিনি দিলীর সম্বাট জাহা- 

লগীর শাহের মহিষী নুরজাহানের কন্ত।। 

নুরজাহানের পূর্ব স্বামী শের আফগানের 

উরসে তাহার জন্ম হয়। জাহাঙ্গীরের 

চতুর্থ পুত্র রাজকুমার শাহপ্রিঘ্ারের 

সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই রাঞ্জ- 

কুমার) মহ্যা নুরজাানের অতিশনর 

অনুগত ছিলেন। গেইজগ্ত এমাটের 

মৃত্যুর পরে যাহাতে শাহাররার মিংহ!- 

সনে আরোহণ কাঁরতে পারেন, তাহার 

চে্াও তিনি করিদ্ধাছিলেন। কিন 

কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । আপ 

খাঁর আদেশে শাহজাহান সমস্ত জানত 

মিংহামনের দাবীদারদিগকে 

করিয়া সআাট হইয়াছিলেন। 

নুর মোহাম্মদ--একজন মুনলনান 

লাচারীকার। 'মদনকুমার ও মধুমালার 

বিরহ লাচারী” তিনি রচন। করিপ্নাছেন। 

ইহাতে গ্রস্থোক্ত নাক নায়িকার গছ ত 
প্রেম কাহিনী বর্ণিত হইগজাছে। 

ভুলা পঞ্চানন--ভাহার রচিত একশ 

খান কুল গ্রন্থ আছে। তাহার লাম 

«দোষ কারিকা” | 

এ 

পণনাশ 
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ভারভীয়-এতিহাসিক দৃত্যুগোপাল 
সিএ পপপস্পীীজপসস পপ পি ২ ৭৯ পা শিপ স্পা পাপ পি পপ 

নৃগ__মহারাজ নৃগ মিথিলার অধিপতি | এককালে তাহাদের পৃর্বাপুুষগণ 

ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ নৈপ্নাপ্নিক 

বাচষ্পতি মিশরের সমসামগ্মিক এবং 

৮৪১ খ্রীঃ অন্ষে বর্তমান ছলেন। 

নৃত্যুগোপাল কবিরত্ব-ক্লিকাতার 
একজন প্রপিদ্ধ চিকিৎসক, বিশিষ্ট 

অধ্যাপক ও যশস্বী নাটকাকার। তাহার 

রচিত কয়েকথানি উৎকৃষ্ট বাঙাল! ও 

সংস্কৃত ন!টক আহে । তন্মধ্যে বালাল! 

নাটকগুলি অতিশয় সুনামের সহিত 

বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত এবং 

নংস্কৃত নাটকগুলি তিনি টোলের ছাত্র- 

গণকে লইরা বাঁণী-বিলান ন।ট্য সম্প্রদায় 

নানক একটা দল গঠনপুর্বক অভিনয় 

করিতেন । এই বাণী-বিল'স নাট্য 

সম্প্রদায় দ্বার তিনি নিজ রচিত লাটক 

বাতীত বনু প্রাচীন নাটকাদির৪ অভি- 

নয় করাইতেন। হানার রচিত 

“রামাবদানম্, কাব্যখানি জম্মণীতে স্কুল 

পাঠা হইয়াছিল। আর কোনও 

আধুনিক পণ্ডিত এই সৌভাগ্য লাভ 

করিতে পারেন নাই। 

নৃত্যুগোপীল শেঠ__একজন বিখ্যাত 
লৌহ ব্যবসাশ্্রী। বকের 

পৌষ মা চন্দননগরে পালপাড়াস্থ 

পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

পিতা শস্তুচন্ত্র শেঠও একজন থাতনাম! 

ব্যথমায়ী ছিলেন। তাঁহারা জাতিতে 

সোম খধি গে!ত্রসভূত তিলি এবং 
তাহাদের পূর্ব উপাধি ছিল নন্দী। 

১২৬৩ 

বাবনায়ে শ্রেষ্ঠত। লাভ করিয়া শেঠ 

উপাধি প্রাপ্ত হইয়ছিলেন। নৃতাগে পাল 

শৈশবে মাতৃহার ছইয়। তাছার পিতৃ- 

স্বদ। কর্তৃক লাঁণিত পালিত হন। 
প্রথমে এক প্রাথমিক বিস্তালয়ে শিক্ষা 

লাভ করিয়া, তিনি স্থানীম্ন গড়বাটা 
উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ে করেক বৎসর 
শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর পিতার 

বাদ্ধক্য ও জ্যে্ট ভ্রাভার মৃত্যু হওয়া 
তিনি বাবসায় কাধ্য পরিচালনা ও 

শিক্ষার জন্ত কলিকাতায় আপিয়। 

পিতার সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। 

বাল্যকাল হইতেই তিনি স্ুচতুর ও 
তীক্ষবুদ্ধিম্পন্ম ছিলেন। ক্রমে 
ক্রমে নংসারের তব্াবধান, ব্যবপায় 

প।রচালন৷ ইত্য।দি সমস্ত কাধ্যই তাহার 

উপর ন্যস্ত হইল তিনি সতত ও 

বুদ্ধিমন্তার মহিত দমস্ত কার্য পরিচালন! 

করিয়৷ অল্পকাল মধ্যেই খাঠি অঞ্জন 

করেন । ব্যবসায়ী মহলেও তিনি একজন 

সাধু ব্যবসায়” বলিয়া পরিচিত হন। এ 
সময় তাহাদের কলিকাতার কারবারে 

লৌহ ও ইম্পাতের ব্যবসায় চপিত এবং 
অন্তান্ত কল মোকামের কেন্দ্রস্থল কলি- 

কাতার হাটখোণায় ছিল। কণ্টক্ট সচ্চি 
ন। কিয় কা কর দেশীয় ও বৈদেশিক 
কোন ফার্মেরই রীতি নছে। কিন্তু কলি- 
কাত1 ও ইউরোপের ব্যবসায়ীরা বিন 
.সহিতেই তাহার হত কাজ করিতেন। 
ইংলগ্ডের যে সকল বড় বড় ব্যবসারী 



গৃপভান 

অগ্রিম টাক] না লইয়। এদেশীয় ব্যব- 

 সায়ীগণের মছিত কাঞ্জ করেন না, 

তাহারাও শভ়ুচন্ত্র এণ্ড সন্সের সহিত 

টাক! অগ্রিম না লইয়! এবং কেহ কেহ 

“বিল অব. লেডিং* ব্যাঙ্কের মারফতে 

প্রেরণ ন৷ করিয়! তাঁছাদেরই বরাবরে 

প্রেরণ করিয়া মাল সরবরাহ করিতে 

বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। 

হদেশী শিল্পকলা ও শ্বদেশজীত শিল্প 

দ্রব্যের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী 

ছিলেন। তিনি নিজ হস্তে বু শিল্প- 

দ্রবা নির্মাণ, সুন্দর চিত্রাঙ্কণ ও মুৎ* 

পুত্তলিক! প্রস্তুত করিতে পারিতেন। 

করগেট, গ্ীল ও লৌহ বাতীত আরও 

পানাবিধ ব্যবসায়ে তিনি হস্তক্ষেপ 

করিয়াছিলেন; কিন্তু এ্গুণিতে 

আশাঙ্গুরূপ সফলতা লাভ করিতে ন। 

পারায় পরিত্যাগ করেন। পিতার 

মৃত্যুর পর মোকামী কাঙও উঠ।ইয়! 

কেবণমাত্র পুরাতন ব্যবস| ও ব্যাস্কিং 

ক।জ রাখিম়্ীছিলেন। তিনি সত্যবাদী, 

পরোপকারী ও নির্দপ প্রকৃতির লোক 

ছিলেন। নিপ্গে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াও ঠিনি 

_ মতাকথ! বলিতে পরাজুগ হইতেন না: 
বিপুল ধনশালী হুইয়াও তিনি অনাড়ন্বর 

জীবন যাপন করিতেন। বন দরিদ্র 

ছাত্র, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি ও বুভুক্ষু তাহার 

নিকট হইতে সাহাঘ্য লাভ করিত। 

জন্মতূমির সমস্ত ছনহিতকর অনুষ্ঠানে 
তিনি ঘথাসাধ) পাহাযয করিতেন। 

জীবনী-কোধ ১২৫৪ 

কখন৪ কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে 
তাঁহার নিকট সাহষ্য প্রার্থী হইর়। 

বিমুখ হয় নাই। তিনি লীরব দাতা 

ছিলেন। শেষ অবস্থার তিনি তাহার 

পুত্রগণের প্রতি পঞ্চাশ হাজার টাক! 

দেশহিতকর কার্যে বায় করিার জন্ত 

আদেশ করিয়া যান। তাহার পুত্রগণ 

তাহার মৃত্যুর পরে পিতার আদেশ 

অনুযায়ী এ পঞ্চাশ হাঙ্জার টাকা 

চন্দননগরে শিক্ষার উন্নতি কল্লে ব্যয় 

করিয়ছেন। উপকারীর উপকার 

তিনি আজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে শ্মরণ 

বাখিতেন। এক সময়ে তাহার এক 

কর্মচারী তাহার বাবসায় হইতে ত্রিশ 

সহস্র টাকা আত্মলাৎ করে। এর 

কণ্মচারী তাহার দূর নম্পককীয় আত্মীয় 
ও তাহার পিতার মৃত্যুর পুব্বে অস্থু- 

স্থতার সময় তাহার বন্ত করিয়াছিল । 

তাহার অপর ভ্রাতা এই কম্মচাঁরীর 

বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে 

টগ্ভত হইলে, তিনি তংকৃত পিতার 

সেব। শুশ্রধার কথা উল্লেখ করিমা 

ত্রাতাঁকে তীহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 

করিতে নিরম্ত করিয়াছিলেন | ১৩২০ 

বঙ্গান্দের 1১৯১৩ তরী ১৭ই ১৮ ত্র কয়েক 

মাঁদ পীড়িত থাঁকিমা তিন সাতার 

বত্সর বয়সে পরলোক গমন কারেন। 

নৃপভান শ্রী; নবম শতাবীতে 

যশলীরের গ্রান্তভাগে লোড, জাতীয় 

বাঁজপুতগণ বাদ করিত। তাহাদের 



১২৫৫ 

রাঙ্গধানীর নাম লোহুর্ব। নগর ছিল। 

তাহার অধিপতি ছিলেন নুপভান। 

এই রাজ পুতের! বিশ্বানঘা তকতা করিয়। 

দেবরাজের পিতা বিজয়রাজকে বিন 

করিগাছিল এবং তাহাকে ও হত্যা 

করিতে চেষ্ট। করিক়াছিল। তিনি অতি 

কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়া, স্বীয় মাতা” 

মহের সাহাযো স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়।- 

ছিলেন। তিনি এক্ষণে পিতৃহত্যার 

প্রতিশোধ লইতে কৃততসন্কর হইলেন। 

এই সময়ে নৃপভানের পুরোহিত কোন 

কারণে জাতক্রোধ হইয়। দেবরাজের 

নিকট উপস্থিত হইলেন । দেবরাজ 

তাহার সাহাধা লইতে প্রস্তুত হইলেন। 

তাহার! দেবরাজের সহিত নৃপভানের 

কন্ঠার বিবাহ প্রস্তাব করিলে নরপতি 

নৃপতান সম্মত হইলেন! যথাকালে 

দবরাঁজ দ্বাদখ সহশ্র বিশ্বস্ত সাহসী 

টুসঙ্গমহই লোতুর্বা নগরে উপস্থিত হই- 

লেন, নগরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। 

দেবরাজ মনৈন্তে নগরে প্রবেশ করিয়াই 

অপি উনুক্ত করিয়া সকলকে অপিমুখে 

নিঙ্গেপ করিতে লাগিলেন ' নৃপভানও 

১রমগতি লাভ করিলেন । হুর্গ শ্ববশে 

আনয়ন করিয়া দেবরাজ নুপভানের 

কন্ধাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই 

অহিষ'নের ফলে দেবরাজ ছাপানন 

হাজার অশ্ব ও এক লক্ষ উট প্রাপ্ত 

হইলেন। নৃপভানের রাজ্য একেরারে 

বিনষ্ট হইল। 

মৃপেজ্রনারায়ণ 

নৃপেজ্জনারায়ণ ভূপ, মহারাজা 
বাছাছুর, কর্ণেল, ভ্ার--কুচবিছা- 

রের অধিপতি । ১৮৬২ শ্রী; অবের 

৪ঠ। অক্ট্রবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

১৮৬৩ খ্রীঃ অঞ্ধে তাহার পিত। মহারাঞ্ 

'নরেন্ত্রনারায়ণ ভূপ পরলোক গমন 

করিলে তিনি নিংহাননের অধিকারী 

হন। কিন্ত তখন তাহার বয়প মাত্র 

দশ মাস ছিল, কাজেই তিনি মিংহামনে 

অভিষিক্ত হইতে পারেন নাই। তাহা র- 

অপ্রাপ্ত বযস্ককাল পর্যন্ত ইংরেজ সর 

কার তাহার রাজ্য পরিচালন! করিয়া 

ছিলেন। ১৮৮৩ হী; অন্দে তিনি 

যথারীতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
১৮৬৩ তীঃ অবে ভুটান যুদ্ধে ইংরেজ 
সরকার কুচবিহার রাঙ্য হইতে প্রচুর 
সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য 

তাহার; নৃপেন্ত্রনারায়ণ ভূপকে হুইটা 

কামান উপহার দিয়াছিলেন। 

নৃপেন্্রনারায়ণ ভূপ গ্রথমে বারাণসীর 
ওয়ার্ডস ইন্টিটিউটে ( 12:95 17090- 

69) এবং পরে বাঁকিপুর কলেজে 

অধায়ন করিয়৷ বিলাত গমন করেন। 

বিপাতে তাছার অধ্যয়ন শেষ হয়। 

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের অর্ধী- 

শ্বরী বলিয়! ঘোষণ! করিবার জন্ত যখন 

দিল্লীতে এক দরবারের অনুষ্ঠান হইয়া- 

ছিল, তখন তিনি “মহারাজ” উপাধি, 

পদক ৪ তরবারি উপহার প্রাণ হইয়া 

ছিলেন। ১৮৭৮; অব তিনি কেশবচন্তর 



নূসিংহ 

সেনের দোট্ঠ। কন্তা সুনীতি দেবীকে 

বিবাহ করেন। ১৮৮৭গ্রীঃঅবে মহা রাণী 

স্থনীতি দেবী পি-আই (01০৮0 ০£ 

[7)919) উপাধি লাভ করেন! ১৮৮৫ খ্রীঃ 

অবে ভারত মরকার কুচবিহাঁরের মহা" 

রাজগণকে "মহারাজ ভূপ বাহাছর' 

উপাধি প্রদান করেন। এর বৎসরই 

তিনি €মজর+ হন । ১৮৮৭ শ্ীঃ অব 

মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়ার ভুবিণি উৎসবের 

সময় তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন 

করেন এবং সেই সময়েই গি-দি-মাই- 

ই উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ 

অকে তিনি পি-বি উপাধিও প্রাপ্ত হন । 

তিনি সম্ট সপ্তম এডওয়ার্ডের ( তদা- 

নীন্তন প্রিন্স অব ওয়েল্স ) অলারারা 
এডিকং (4১10-05-0900]) ) এবং বুটিশ 

মেনাদলের লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল হইগ্া- 

[ছিলেন। তিনি বিলিয়ার্ড। টেনিস, পোলো 

গ্রভৃতিতে একজন শ্রেষ্ঠ খেলোন্াড় 

এবং একজন সুনিপুণ শিকারী৪ 

[ছলেন ! 2*ন খ্রীঃ অর্ধে ইংরেজী 

ভাষায় (শিকার সন্বন্ধে তিনি একখানা 

গ্রন্থ গ্রকাশ করেন। রাজ্যে শিক্ষা 

বিস্তার, স্থশাসন ও প্রজামণ্ডপীর মঙ্গল 

সাধন প্রভৃতি বিষয়েও তাহার বিশেষ 

আগ্রহ ছিল। তাছার শাসন ব্যবস্থায় 

কুচবিহার রাজ্য অনেক সমৃদ্ধি লাভ 

করিয়াছিল। তাহার রাঞ্জো প্রতিষ্ঠিত 

কলেঞ্জ, চিকিৎসালয়, আদালত, কারা- 

গার প্রভৃতির বাধ্য অতিশয় সুশৃঙ্খল 

জীবনী*কোব ১২৫৬ 

ও সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে। শির 

শিক্ষায়ও তাহার বিশেষ অগ্করাগ ছিল। 

কলিকাতার “ইগ্ডির। ক্লাব” (0019 

015) নামক সমিতি তাহাঁরই চেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠিত এবং আংশিক অর্থানুকুল্যে 

পরিচালিত । তিনি রাজ দরবারে ও 

লোক সমাজে প্রতৃত সম্মান লাভ 

করিয়াছিলেন। তিনি তেরটী তোপ- 

ধ্বনির সম্মানের অধিকারী ছিলেন। 

তাহার চালচ্গন অনেকট| ইংরেঙগী 

ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু তাহার পার্ব্চর 

ও উচ্চতন কর্মচারী সকলেই বাঙ্গালা 

ছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই সেপ্টে 

স্বর (১৩১৮ বঙ্গান্ধের ১লা আশ্বন) 

সোনবার ইংলগ্ডে বেকাহিল (7651)11) 

নামক স্থানে তিনি পরলোক গমন 

করেশ। মআট পঞ্চম জজ্জের আদেশে 

তাহার অক্ত্যে্ক্রিরা মাঁমরিক বিভ।গের 
পদ্ধত অন্রমারে বিশেষ সম্মানের সাহত 

সম্পন্ন করা হর। দৈনিক কল্মচাগাগণ 

ও সেনাদণ নানাবিধ বাসগ্ভমহ শবদেহের 

অনুগনন কররদ্ধাহিণ। স্মাট পঞ্চন 

জজ্ভ্র ও শতাগতনচিণের প্র।তনাধিতগে 

বথাক্রমে স্তার ্য়াট!নণ ও ভার 

রিকৃমও সাহেব৪ এই শব ঘাঠান্ধ 

উপস্থিত ছিলেন। 

নৃসিংহ-_(১) এই নামে জোত্য 

শাস্ত্রের বহু পঞ্ডিতের নাম প্রাপ্ত হও? 

যার। গোলগ্রাম পিবানা নানংভাচাধা, 

ভাঙ্করাচার্ধের দিদ্ধান্ত শিরোমণির 



১২৫৭ 

উপর ১৫৪৩ শকে (১৬২১ খ্রীঃ বাসন। 

বার্তিক, নামে একটা উতকুষ্ট টীকা 

লিখিয়াছেন। 

নৃসিংহ-_ (২) গোদানরী ও বিদর্ভা 
(বেদ) নদীর সংযোগ স্থলের 

দুই মাইল উত্তরে পার্থপুর নামে একটা 
গ্রাম ছিল। এই গ্রামে নৃসিংহ দৈবজ্ঞ 

নামে একজন জ্োতির্বিদ পণ্ডিত 

ছিলেন। তাহার পুর টুণ্ডিরাজ দৈবজ্ঞ 

কাতকাভরণঃ নামে একখান! উৎকৃষ্ট 

জাতক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 

নৃসিংহ--(৩) পশ্চিম প্রদেশে প্রাচীন 

দেবগিরি ও বর্তমান দৌলতাবাদ 
5ইতে ৬৫ মাইল পশ্চিমে, নন্দীগ্রাম 
নামক স্থানে কৌশিকবংশে গণেশ নামে 

একজন বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ 

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তাহার 

রচিত গ্রন্থ সমুহের মধ্যে গ্রহলাঘব' 

গ্রন্থ সমধিক প্রনিদ্ধ। তাহাঁরই ত্রাতুষ্পুত্ 

ও র'মের পুর নুমংহ গ্রহলাঘবের টাকা 
'গ্রহকোৌমুদী? ও গ্রহসিদ্ধি” নামক 

ন!রণী পিখিয়াছিলেন। নুশিংহ অধ্|- 

প্ক9 ছিলেন। গোনগ্রামের দিবাকর 

নর বিষণ তাহার শিষ্ত ছিলেন। এই 

,কীশিকবংশ পুরুষ পরম্পরায় শাস্ত্র" 
চচ্ঠচার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 

নসিংহ -€৪) গোদাবরী নদীর উত্তর- 
কুপ্সে গোলগ্রামে (নিজাম রাজোর অস্ত- 

গ্রত গোলগ্রাম) ভরদ্বাজ গোভীয় দিবা- 

করনামে এক মহারাষ্ ব্রাঙ্গণ বাদ 

ভারতীয়-এভিঙস্থানিক নৃসিংহ 

করিতেন। [তিনি স্বয়ং, তাঞার পুত্র 

শ্রীকুষ্ণ এবং পৌত্র নৃনিংহও জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে অসাধারণ পঙ্িভ ছি্েন। 

এই নৃসিংহ ১৫৮৬ খ্রীঃ অন্দে (১৫০৮ 

একে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 

হ্বীয় পিতৃবা বিষু) ও মাল্ল(রির নিকট 

ঞ্যেোতিব্দিগ্ভ! অধায়ন করেন। পঁচিশ 

বৎসর বয়মে'সৌরভা স্ত” নার্মে তিনি স্্ধয 
সিদ্ধান্তের টাক! লিখেন । পরত্রিশ বৎসর 

বহনে, ভাঙ্করাচায্যের নিদ্ধান্ত শিরো- 

মণির উপর স্বয়ং শিখিত বাঁসন। ভাষ্বের 

“বার্তিক” নামে এক টীকা রচন। 

করেন। তিনি বাসন! বার্তিকের মন্ত্র!" 

ধিকারে মযুর যন্, ব্রহ্মচারী যন্ত্র, শর- 
বেদ যন্ত্র, বধূবর যোগ যন্ত্র, মেষান যুদ্ধ 

যন্ত্র, শংথ বাদন যগ্, ২০শ যন্ত্র প্রভৃতি 

বন্ছবিধ যন্ত্রের উল্লেখ করিগ্জাছেন। 

“বাসনা বার্তিক+ সিঙ্কান্ত শিরোমণির 

একটা প্রসিদ্ধ টাকা । নুসিংহের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা শিব দৈবজ্ঞও একজন গ্রসিদ্ধ 
জ্ো।তিবিরিদ পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি 
নৃসিংহের পুররদের অধ্যাপক ছিলেন। 

'অনন্ত ছধারস বিবৃতি” ও 'ুহর্ত চূড়া- 

মণি শিব দেবজ্ঞের রচিত। নৃসিংহের 

দিবাকর, কমলাকর, গোগীনাথ ও রঙ্গ- 
নাথ নামে চারি শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পুত্র 

ছিলেন। 

নৃসিংহ_(৫) এক নৃণিংত হিল্ল/জ 

তাজকের 'দীপিক1” নামক টাকা রচ্র 
করেন। 



নৃসিংহ 
সত 

নৃসিংহ-_(৬) বরদাচাধ্যের পুত্র 

বৃনিংহাচাধ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিপেন। তিনি কাল নির্ণগ, 

নামে একথান। বিখ্যাত গ্রন্থ রচন। 

করেন। রামচন্ত্রাচার্ধ্য এই গ্রন্থের এক 

টীকা পিখিগছেন। 

নৃসিংহ--_| ৭) জ্যোতির্বদ পণ্ডিত 

নৃপিংহ “জাতক মঞ্জরী” নামে এক- 

খান! জাতক গ্রন্থ রচন! করিগলাছেন। 

নৃসিংহ-(৮) “যোগার্ণ নামক 
জাতক গ্রন্থ নৃসিংহ দৈবজ্ঞ বিরচিত | 

নৃসিংহ--(৯) শিঙ্খন পুত্র নৃপিংহ সথরী 

বেস্কটাদ্রি নামীয় গগ্রন্থ তন্ত্র নামক 

গ্রন্থের রচয়িতা | 

নৃসিংহ--(১২) নাবপ্রদীপ নামক গ্রন্থের 
গণেশ দৈবজ্ঞ কৃত টাকায় অনেক 

গ্রস্থকারের নাম পাওয়া যায়| এই 

জ্যোতির্বদ হুসিংছের নামও তাহাতে 

ৃষ্ট হয়ঃ কিন্ত তাহার রচিত গ্রন্থ ও 

তাচার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা 
যায় না। 

নৃজিংহ--(১৯) তিনি সদানন্দ যোগীন্র 
প্রণীত £বেদাস্ত পারের” এক টাকা 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বেদান্ত 

পরিভাষা” প্রণেতা ধর্মরাজ ধ্বরীন্দ্রের 
গুরু ছিলেন। 

নৃসিংহ ওবা1--তিনি তাধ! রামায়ণের 
গ্রন্থকীর কৃঙিবাঁস ওঝার পূর্বপুরুষ । 
তিনি রাজ দহগুজ মর্দনের সভাসদ 

ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার নবাব রুকর 

জীবনী"কোষ ১২৫৮ 

উদ্দিনের পুর্ব বাঙ্গাল অধিকারের 

সময়ে (১৩৪৮ খ্রীঃ) পুর্ব বাঙ্গাল! পরি- 

ত্যাগপূর্ববক, গঙ্গাতীরে ফুলিয়। গ্রামে 

আপিয়া বাদ করেন। তাহার পিতামহ 

উধে! ওঝ।, দনুজ মদ্দিন ও দম্ুজ মাধব 

কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন। 

নৃসিংহদেব- কর্ণাটক রাজবংশ 
মিথিল। দেশে ১১৫০-- ১৩৯: খ্রীঃ অব্দ 

পর্যন্ত রাজত্ব করেন | মিথিলার রাজা 

নাগ্তদেব ৩৬ বৎসর রাঙ্গ্য পালন 

করিয়া ১১২৫ খ্ীঃ অন্দে পরলোক 

গমন করিলে, তাহার পুত্র গঙ্গদেব 

রাজা হইর়াছিলেন। গঙ্গদেবের মৃত্যুর 

পরে তীহার পুত্র নুনিংহদেন রাজা 

হইয়াছিলেন। নুনসিংহদেবের পরে 

রাম সিংহ, শক্তি সিংহ, ভূপতি সিংহ ও 

হরসিংহদেব রাজ! হইয়াছিলেন। তৎ- 

পরে কর্ণাটক বংশীরদিগকে পরাস্ত 

করিয়। কামেশ্বর বংশ রাজ্য অধিকার 

করিয়াছিলেন । 

নৃসিংহদেব, রীজ1_ একজন বিখাত 

টৈষ্ণব পদকর্তা। «পদসমুদ্রে” তীহাঁর 

রচিত অনেক পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; 

তিনি মানভূমের অধিবাসী এবং জাতিতে 

ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি অদ্বৈতাঁচার্যের 

শিষ্য ছিলেন ৷ বাকুড়ার অন্তত বিষু- 

পুরের রাজ! বার হান্থিরের সহিত তাহা 

বিশেষ সৌইহার্দা ছিল। রাহ হান্বির 

তাহাকে আদিবশ্তা বলিয়া সম্বোধন 

করিতেন। বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং এক 



১২৫৯ 

গুরুর শিষ্কেই আদিবশ্ত। বল! হয়। 
তোটক ছন্দেই তীহার অধিকাংশ পদ 

রচিত | 

নৃ্সিংহদেব রায়_-একজন মাহিত)। 
নুরাগী, সঙ্গীত রচন্গিতা ও চিন্রকল! 

বিশারদ ব্যক্তি । ১৭৪০ খ্রীঃ অর্কে 

বাশবেড়িক়ার প্রসিদ্ধ জমিদাৰ শুদ্রমণি 

বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তিনি 

মহারাঁজ বল্লাল সেনের সমমাময়িক 

এবং বর্ধমান পাটুলীর খ্যাতনাম| 

দেবাদিতা দন্তে: অধস্তন ২১শ পুরুষ। 

উাহাঁর অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতা 

উদয় দন্ত সম্রট আকবর কর্তৃক 'সভা- 

পতি রার+ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেল। 

উদয় দত্ত মভাপতি রারের প্রপৌত্র 

রামেশ্বর রার সম্রাট আওরঙ্গজীবের 

নিকট হইতে জাঁরগীর এবং পুরুষানু- 

ক্রমে “িংর মহাঁশর* উপার্ধি লাভ 

করেন। তিনি পরে বাখবেড়ি॥ার পূর্বব- 

তন জমিদারী কাছারী সুদৃঢ় গড় বেষ্টিত 

করিয়া বাস করার “বাশবেড়িগার রার 

মইাখর? বণিয়। প্রশিদ্ধি লাভ করেন। 

তাহারই পুত রাজ। রদঘুদেখ রায় নৈশ- 

বুদ্ধে মহা্না্রদিগকে পরাস্ত করিয়! 

নবাব মুর'খদ কুলি খ| কর্তৃক *শুত্রমণি 

উপাধি প্রাপ্ত হন। রঘুদেব রায়ের পুত্র 

গোবিন্দ রায়) এই গোবিন। রায়েরই 

পুএ নৃমিংহদেব বার গোখিগদের রা 

এদেশীয় ব্রাঙ্গণদিগকে লক্ষ বিঘ! জমি 

দান করিয়াছিলেন। 

ভারভীয়-এঁতিহাজিক নৃসিংহ 

নৃনিংহদেবের শৈশবকালেই অবস্থ। 

বিপধ্যয়ে তাহার পৈতৃক সম্প্ত হম্ত।- 
স্তরিত হইয়] যান । পরবন্তী সময় তিনি 

তাহার কতক মংশ মাত্র পুনরুদ্ধার 

করিতে নক্ষন হন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির 

পুনরুদ্ধারের জন্ত অর্থ সংগ্রহের মানসে 

১৭৯৭ খ্রীঃ অবে বারাণমীতে গমনপূর্ব্বক 

তথায় বান করিতে থাকেন ॥ এইখানে 

কাশীথণ্ডের অনুবাদক জয়নারায়ণ 

ঘোষালের সহিত তাহার পরিচন্ন ঘটে । 

নৃনিংহদেবই এয়নাধান্নণের কাশীখণ্ডের 

গন্থবাণের খিশেষ উদ্ভোগী ছিলেন। 

তিনি এই গ্রন্থথা।ন ছন্দোবদ্ধে রচন। 

করিয়। প্রচার করেল। নৃনিংহদেব প্রায় 

সাত খখনরকাণ কাশী বাদ কগিয়! 

সাত পক্ষ টাক |ছুতি করিয়ছিলেন। 

কিন্তকাশী থাকিয়া সর্বদা জ্ঞান ও 

ধন্মণেচনায় তাহার হুদয় সরন হইয়! 

গিয়াছিল। তিনি আর মোকর্দনাদির 

দ্বারা পেতৃক সম্পান্ত উদ্ধার করিতে 

ইচ্ছ। কর্সিণেন না। সঞ্চিত অথ তিনি 

লানাদপ সংকাধ্যে বয় করিতে লাগি" 

লেশ। সান্কৃত ও ফারসী ভাষায় তাহার 

প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সাহিত্যে ও চিত্র- 

কলর তাহ!র বিশেষ অনুরাগ ছিল। 

দেবদেবী বিষয়ে তিনি বছ গান ও 

উড্ডীশতস্ত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। 

১৮০২ হ্ীঃ অবে তিনি পরলোক গমন 

করেন। 



নৃসিংহ 

নৃসিংহ দৈবজ্ঞ--একজন প্রসিদ্ধ 
জ্যোতির্বিদ প্ডিত। ১৬২১ খ্রীঃ 

অবে তিনি বর্তমান ছিলেন। 

নৃসিংহ পঞ্চানন ভটাচার্ধ্য -তিনি 
জানকীনাথ শর্মা বিরচিত "ন্যায় সিদ্ধান্ত 

মঞ্জরী গ্রন্থের ন্যায় সিদ্ধান্ত মঞ্জরীভূষা” 

নামে এক টীক। রচনা করেন। তিনি 

১৬৭৫ খ্রীঃ অন্দে জীবিত ছিলেন। 

নৃসিংহ রায়- অষ্টাদশ শতাব্দীর 

মধাতাগের চন্দন্নগরের একজন গাসিদ্ধ 

কবিওয়াপ] ও কবি সঙ্গীত রচয়িতা | 

১৭৩৮ গ্রীঃ অন্দে চন্দননগরের ফরাস- 

ড।ঙ্গার নিকটবর্তী গোন্দলপাড়। গ্র।মে 

এক ভদ্র কায়স্থ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার পিতা আনন্দীন।থ রায় 

ফরানী মরকারের সামারক বিভাগে 

কার্য করিতেন। নৃণিংহ প্রথমে স্থানীয় 

বিদ্কানয়ে এবং পরে মাতুলালয়ে থাকিয়। 

চুচুড়্ার মিশনারীদের বাঙ্গালা স্কুলে 
শিক্ষা! লাভ করেন। পড়াশুনাপ্ন তাহার 

বিশেষ মনোযোগ ছিপ না। সেইজন্য 

তাহার মাতুল তাঁহাকে পুনরার চনান- 

নগরে প্রেরণ করেন। সেই সময় 

তাহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অভিভানক- 

হীন হইয়। তিনি আরও উচ্ছঙ্খল ইইয়। 
পড়েন। তৎপর তিনি পীাড়াকবি' 

দলের সৃষ্টিকর্তা সুবিখ্যাত কবিওয়ালা 

রবুনাণের কবির দলে প্রবেশ করেন। 

কিছুকাল উক্ত দলে শিক্ষা লাভ করিরা 

তিনি এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। রানু 

জীবনী"কোষ ১২৬৭ 

উভয়ে মিলিয়! একটা কবির দল টি 
করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই তাহাম। 

বিশেষ সুখ্যাঠি অর্জন করেন। ১১৫৭ 

বঙ্গাৰে তাহার! প্রথম কবির দল লইয়! 

কণিকাতায় আগমনপুর্বক কেন এক 

ধনবান্ ব্যক্তির ভবনে গান করেন। 

দেওয়ান ইন্দ্রনারাঁয়ণ চৌধুরা তাহাদের 
বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাহার 
সহায়তার তাহার| বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 

করেন। তাহাদের গান প্রধানতঃ 

বিরহ ও সখা মংবাদ এবং অনেক গানই 

সাত্বিক ও ভক্তিভাবপুর্ণ ছিল। তীহা- 

দের প্রতি মধুর গানে গ্রেব এবং 
ব্যঙ্গে!ক্তিও ছিল; কিন্তু কোন অশ্রী- 

লতা ছিল না। সুবিখ্যাত কৰি পাপু 

ননলাল তাহার সমকালীন ছিলেন। 

অনুমান ১৮০৯ খ্রাঃ অর্ধে তিণি পর- 

লোক গমন করেন। তিনি ও তাহার 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাগ্ু এইরূপ সন্ত।বে একএ্রে 

গন রচনা করিতেন বে, গান ও সুপ 

যোজনায় উভয়ের মধ্যে বে আধক 

গুণনম্পন্ন ছিলেন তাহা লিগ্ধারিত ৬৭ 

নাই! গানের ভণিতায় উনের ঘুগ্ 

নাম দৃষ্ট হয়। রানু, নৃদিংহ ও নিত্য, 

নন্দ দাস বৈরাগী এই তিনঙ্গন এক 

সময়ে চন্দলগরের প্রনিদ্ধ কবি ছিলেন, 

নৃসিংহ সরস্বতী_তিনি ১৫৯৩ শ্রী 
অন্দে শঙ্কর মিত্র প্রণীত «অভেদধিক্কী রঃ 

নাম গ্রন্থের প্রত্যুত্তর স্বরূপ 'ভেদ[ধক।র, 

লমে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। 



১২৬১ 

নৃসিংহ জান্ঠাল-_তিনি দামনাশের 
প্রসিদ্ধ বারেন্ত্র কুলীন কেশব সান্তাল 

শিরোমণির ভ্রাতুদ্পুর। তিনি একজন 

কৃতবিদ্ত তেজন্বী যুবক ছিলেন। তিনি 

একটাকিয়ার জমিদার উপেন্জ্রনারায়ণ 

ব্রায়ের কন্তা সর্বমঙগল। দেবীকে বিবাহ 

করেন । উপেন্্রনারায়ণের কোন 

পুত্র সন্তান ছিল না। মেজন্ত তিশি 

জামাতাকে নিকটে রাধিয়। রাজকার্য) 

শিক্ষা দিম্াছিলেন। তীহার ইচ্ছা 

ছিল জামাতাকেই ভাবী উত্তরাধিকারী 

করিবেন। কিন্তু শেষে মত পরিবর্তন 

হয়। তিনি রূপেন্দ্রনারায়ণ নামক এক 

বালককে পুষ্ট গ্রহণ করেন। পরে 

নৃশিংহ এই পেন্দ্রনারারণের প্রধান 

অমাতা হইয়াছিলেন। তাহার পত্ী 

নর্বনঙগণা নিঃসন্তান ছিলেন। নুণিংহের 

মৃত্যু সময়ে হাহার অপরা পত্রী লক্ষ্মী 

দেখী সহমৃত। হইগ্প(ছিলেন। লদ্দীর 
গভজাত মন্তানদেরে বিদাত। সর্নমঙ্গলা 

প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 

নৃহরি-একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত 
৪ জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। “জাতক 

গার” নামে একখান। বিস্বৃ ত গ্রন্থ তিনি 

গ্রণমূন করেন। সারাণলী, হোরা- 
প্রদীপ, জন্মগ্রদীপ গ্রহ্থতি গ্রন্থের 

গাহায্োে উহা লি:থত হইয়াছিল। 

নেঙ্গাবাবা--এলাহাবাদ নিবাসী এক 

সাধু । ভিনি পরমহংস নামেও খ্যাত 

ছিলেন । 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক 

এলাভাবখাদ ছর্গের নিয়ে। 

নেতজী 

একচী বটবৃক্ষ মূলেই প্রার তিনি 
থাকিত্েন। তিনি বলিতেন *্শান্ত্র সার 

পন্থ1/,ইহার যে কোনট। ধরিয়া চালিলেই 

হয়” | তিনি অতিশয় উদার প্রকৃতির 

সাধু ছিলেন। 

নেট্রভঞ্জ তিনি উড়িযখার ভঞ্জবংশীয় 

নরপতি। তিনি তাহার রাজত্বের 

অষ্টাদশ বর্ষে, কার্তিক মাপের কৃষ্ণা 

ত্রয়োদশী তিথি বৃহস্পতিবারে, 'ঠাহার 

হ্ব্গগতা মহিষা বানটার কল্যাণ কামনায় 

যুর্ধেদা রাপ্গগণের চরণ শাখাধারী 
কাথপরাখর গোত্রীক় মাধব স্বামীকে 
একথণ্ড, ভূমি দান করিয়াছিলেন। 

তাহার বা তাহার পূর্ব পুরুষরিগের 

সশ্থন্ধে আর[কছুইজান|বারনা | ভূমি- 

দান ৭০৪ত্রাঃঘনে নম্পনন হইয়াছিল। 

নেতজী--ক্রবার পন্থী একজন ভক্ত 
সাধু। তাহার রচিত অনেক বাণী দাহ 
পন্থা ভক্কবাণী-মংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়। যায়। 

নেতজী পলকর--িনি ছত্রপতি 

শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী । 

বিজাপুরের মেনাপতি আফজল খার 

পরাভব ও নিধনের মময়ে তিনি 

শিবাজার পঙ্গে ছিলেন। নেতজী 
যেমন বিশ্বস্ত তেমনই নাহদী ও বুদ্ধি" 

মান সেনাপতি ছিলেন। শায়েস্ত। খার 

পরাভবের পময়েও তিনি শিবানীর 

অনুনঙ্গা ছিলেন। এই সকল বিশ্বস্ত 

অনুচরের সাহাযো শিবাজী রুতকার্ধ্যত! 

লাভ করিষাছিলেন | 



নেত্রী 

নেত্রীভঞ্জ (প্রথম)-_-তিনি উড়িম্তার 
ভঞ্জবংশীর নরপতি প্রথম রণভঞ্জের 

জ্যেষ্ঠ পুত্র | পিতার মৃত্যুর পরে তিনি 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার 

গ্রদত্ত তিনখান। ভূমিদান পত্র পাওয়! 

গিয়াছে । তন্মধ্যে শেষটা তাচার 

রাজত্বের চতুর্ন্বিংশ বৎসরে উৎকীর্ণ। 
তিনি রাজধানী ধুতিপুর হইতে বিজয় 

ভগঞ্জল্চকে স্থানান্তরিত করেন। তাহার 

মৃত্যুর পরে তাহার অগুজ দিগঞ্জ 

রাজ! হন। (শক্রভঞ্জ দেখ)। 

নেত্রীভগ্ত--(দ্বিতীয) তিনি উড়িষ্যার 
ভঞ্জবংশীর নরপতি বিগ্াধর ভঙ্জের পুত্র 

ও দ্বিতীয় শীলভঞ্জের পৌত্র । তিনিই 
ভঞ্জবংশীয় এই শাখার শেষ নরপতি ৷ 

তাহার মহিষীর নাম জয়া মহাদেবী। 

কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ভষ্ট পুরুষোত্তমকে 

প্রদত্ত একখান। গ্রামের দান পত্র 

পাওয়। গিগ্লাছে। তাহাই নেত্রীভঞ্জের 

প্রদত্ত। ওট্ট বাপুক তাহার মন্ত্রী 

ছিলেন । (শক্রভঞ্জ দেখ)। 

নেছুমারণ পাণ্য-_দাঙ্ষিণাত্যের 

এই নরপতি ইন ধর্মের প্রভাবের 

মধ্যে বর্ধিত হইয়াও যৌবনে তীরুজ্ঞন 

সম্বন্ধ নামক এক শৈব সন্গ্যাীর 

প্রভাবে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন এবং 

জৈনদের উপর ভীষণ অত্যাচার করেন। 
কথিত আছে তাহার অত্যাচারে আট 

হাজারেরও অধিক জৈন নিহত হয়। 

নেপালচজ্ম বন্থ বায়চৌধুরী__ 

জীবন্নী-কোষ ১২৬২ 

একজন জমিদার। ১২৭২ বঙ্গাবের 

( ১৮৬৫ খ্রীঃ মার্চ ) ফান্তন মাসে তিনি 

খুলনার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি 

শয় দানশীল, অমায়িক ও স্বদেশ প্রিয় 

লোক ছিলেন। তিনি প্রঙ্জাবর্গকে 

নিজ সন্তানের ভ্ভায় প্রতিপালন 

করিতেন। তিনি খুলনা মিউনিপি, 

প্যালিটির কমিশনার ছিলেন এব্ং 

মিউনিপিপ্যালিটির কাধ্যের জন্ঠ বন্থ 
দ্রমি দান করিয়াছিলেন। তীহার 

[পতার নামে তিনি একটি পাকা রাস্ত। 

নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। ঠিনি তদা" 

নীস্তনকালের প্রথম বিদ্যোৎসাঁহী 
ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রীঃ অবে তাহার 

পিতার সম্মতিরগাকলে বি, কে, স্কুল 

নামে একটী মধ্যইংরেজী স্কুল স্থাপন 

করেন। ১৯১১ সালে উহাকে উচ্চ 

ইংরেজী বিদ্ভালঘ়ে উন্নীত করেন। 

এ সময় খুলনায় আরও একটি উচ্চ 
ইংরেজী বিদ্তালয় হওয়ায় বিশ্ববিদ্ঠা- 
লয়ের দ্বারা অনুমোদিত হইতে বাদ 

হয়। অতঃপর ১৯১২ সালে এই দুইটি 

স্কুল একত্র মিলিত হইলে বি-কে 

ইউনিরন ইনষ্রিটিউশন নাম হয়। তিনি 
স্বদেশীর সেবক ছিলেন 

গ্রেপকে নর্ববিষয় নাহাযয করতেন! 

দেশে লৌকের সুবিধার জন্য তিনি ও 

তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা অঘোরনাথ রায় 

চৌধুরী ১৮৯৫ সালে খুলনাগন প্রথম 
মুদ্রবন্ত্র “খুলনা পেন” স্থাপন করেন। 

এবং 



১২৬৩ 

স্থানীয় কো - অপারেটিভ ব্যাঙ্কের 

বালিয়।খামার তিনি আরম্ভ হইতে 

মৃত্যুকাণ পর্ণ্ন্ত সভ'পতি ছিলেন। 

১৩৪৫ বঙ্গান্দের ৩র! পৌষ (১৯৩৮ 

হী; অন্যে ১৯ শে ডিসেম্বর) তিনি 

পরলোক গমণ করেন। 

নেপিয়ার, সার চাপ্স জেমস 
(911: 01791165 এ 81065 21১16 )-- 

১৭৮২ খ্রীঃ অন্যের ১০ই আগ ইংলগ্ডে 

তাহার জন্ম হয় । ১৭৯৪ সালে সৈন্য 

দলে প্রবেশ করেন। তিনি ১৭৯৯ 

সালে সার জেমন ডাফের শরীর রক্ষী 

সৈন্ঠ ছিলেন । ১৮০৮ সালের স্পেনের 

দ্ধেতিনি বন্দী হইয়াছিলেন। ১৮৪১ 

সালে ঠিনি ভারতে আগমন করেন। 

তখন লর্ড অকলাগ বড়লাট ছিলেন। 

তাহার মময়েই আফগানিস্কানে ইংরেজ- 

দের বিশেষ পরাজয় হয়। ১৮৪২ সালে 

অকনাণ্ড চলিয্! গেলেন এবং লর্ড এলেন 

বর। তাহার স্থানে বড়নাট ভইলেন। 

তিনি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে 

কৃতমঙ্কল্প হইলেন । এই সময়ে সিন্ধু 

দেশের আমীরেরা গোপনে আফ- 

গানদের মঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 'মাছেন 

বলিয়া মেনাপতি আউটরাম বড় ল।টের 

লিকট অভিযোগ করিলেন । বড়লাট 

সেনাপতি নেপিয়ারকে তদন্তের জন্তু 

প্রেরণ কুরন। কিন্তু এখানে বলা 

আবগ্তক যে ১৮০৯ সালে লর্ড মিণ্টে! 

আমীরদের সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতামুলক 

ভারতীয়-এতিস্াজিক মেপিয়ার 

সঞ্ধি করেন। ১৮২৯ মালে সেই সন্ধি 

আবার নৃতন করিয়। করা জ্ইয়াছিন। 
আফগানদের সহিত যুদ্ধকালে 

ইংরেজরাই পন্ধির কোন কোন নিয়ম 

ভঙ্গ করেন এবং সিনুদেশের কোন কোন 

স্থান অর্ধ চার করেন। তেবল তাহাই 

নহে তাহাদের নিকট হইতে বন্থ টাকাও 

আদার কর। হইল। ১৮৩৯ সালে 

আমীরদেরে অধীনতামুপক মিত্রতার 

সন্ধিতে অংবদ্ধ হইতে বাধ্য করা হইল। 

এখানেই ইহার শেষ হইল না। 

আফগান যুদ্ধের অবপানে আউটরাম 

আমীরধিগের বিরুদ্ধে অটিবোগ 

উপস্থিত করেণ। এই তদপ্থের 

ফলে আনীরের। দে|ধী পাব্াস্ত হইয়! 

রাজাহাধা হন এং শিদ্ুদেশ ইংরেজ 

রাজ্য ভূক্ক হ্। ৮গনাপতি নেপিয়ার 

তাহার প্রথম শাণনকর্তা হইনেন। 

তিনি ইং ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ সাল 

পর্যন্ত সিদ্ধুবণের শাসন হর্ত। ছিলেন । 
শিখদ্ের সহিত চিলিনওয়াল। বুদ্ধের 
পর সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন 
তাহাকে প্রধান সেনাপ।তর পদ গ্রহণ 

করিতে বণেন। কিন্তু বিগাতের 

কর্তৃপক্ষ প্রথম আপত্তি করিয়াছিলেন, 

পরে সম্মত হইর[ছিপেন । তিনি ১৮৪৯ 

হইতে প্রঃ অক পখ্যস্ত 
ভারতের বড়লাট ছিলেন। এই সয়ে 

দেশীয় সৈগ্তদের ক্ষতিপূরণ আইন 

সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড ডালছোৌলীর মহিত 

১৮৫০ 



নেপিয়ার 

মতের অনৈক্য হওয়ায় তিনি কর্ণ 

পরিত্যাগপূর্বক শ্বদেশে চলিয়া যান। 

১৮৫৩ সালের ২৯শে আগষ্ট তিনি পর- 

লোক গমন.করেন। সেপ্টপল গীর্জ।য় 
তাহার প্রতিমূর্তি আছে। 

নেপিয়ার, রবার্ট কর্ণেলিস 
(2906: 02229198 ২21)10: ০0: 

11500919 200 091:11766010 )-. 

ত্রাহার পিতার নাম চালস ফ্রেডারিক 
নেপিরার। ১৮১৭ সালের ৬ই ডিসেঘর 

খিংহল দ্বীপে তাহার জন্ম হয়। ১৮২৮ 

ত্রীঃ অবে' বঙগদেশে ইন্জিনিয়ার হইয়। 
আগমন করেন। ১৮৩১ সালে পূর্ব 

যমুল। খাল খনন কার্ধ্যে নিযুক্ত হন। 

১৮৩৩--১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপে 

অনস্থান করিয়! তিনি ইন্ঞ্িনিয়ারিং ও 
রেলের কার্ধ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ 

করেন। তৎপরে এদেশে আমিয়! 

প্রথমেই দারজিলিং মহরের পত্তন 

করেন। তৎপরে ১৮৪২ সালে তিনি 

আম্বাল! সেনানিবাসের পত্তন করেন । 

১৮৪৫--৪৬ মালে তিনি শিখ ঘুদ্ধে 

লিপ্ত ছিলেন। মুদ্কি ও ফিরোজ- 

পুরের যুদ্ধে তিনি আহত হন। ১৮৪৬ 

সালে তিনি কার] উপত্যকা যুদ্ধেলিপ্ত 

ছিলেন। পূর্তকার্ধ্য নিযুক্ত থাকিয়! 

তিনি অনেক খাল খনন এবং রাস্তা 
ও বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সীমান্ত 
প্রদেশের যুদ্ধেও তিনি অনেকবার যোগ 
দিয়াছিলেন। ১৮৫৮ সালে লক্ষৌ 

জীবনী-কোব ১২৬৪ 

নগর পুনরধিকার করিবার সময়েও তিনি 

ছিলেন এবং তীতিয়1! টোপিকে তিনি 

পরাস্ত করেন। মধ্য প্রদেশের বিদ্রোহ 

দমনে তিনি বিশেষ কৃতকার্ধ্যতার পরি- 

চন দেন। ১৮৬১ পালে প্রধান যুদ্ধ 

সভার সদস্ত হইরাছিলেন। 

সালে তিনি কিছুিন অস্থায়ী বড়লাটও 
হইয়াছলেন। ১৮৬২--১৮৬৯ সালে 

তিনি বোম্বাই লাটের প্রধান সেন'পতি 

ছিলেন। ১৮৭০--১৮৭৩৬ সংল পর্য্যন্ত 

তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি 

ছিলেন। ১৮৭৬ সালে ভারত পরি- 

ত্যাগ করিয়া আরও লান কান্গে পিপ্ত 

ছিলেন। ১৮৯০ সালের ১৪ই জানুয়ারী 

তিনি পরলোক গমন করেন। 

নেমি চন্দ্র কবি-_তীাহার জন্মস্থান 

১৮৩৩ 

গুজরাট প্রদেশ। তিনি একজন সড় 

দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 

ভৈরব স্বামীর ছাত্র ছিলেন। আবার 

তাহার শিষ্য সাগরেন্দু মুনি ছিলেন | 

তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধাভাগে 

বর্তমান ছিলেন । 

নেমিচজ্্, রাজা-_তিনি অপারম্তক 
দেশের রাজ। ছিলেন। নস্তবতঃ তিনি 

শ্বীঃ তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন । 

লামা তারানাথের মতে নাগাঙ্ছন 

রাজ। নেমিচন্দ্রের সমসাময়িক | 

নেমিদত্ত- একজন জৈন দার্শনিক 
পণ্ডিত ও গ্রন্থকার । ১৫২৮ খ্রীঃ অন্দে 

তিনি জৈনদর্শন সন্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 



১২৬৫ 

নেমিনাথ-_-ঠিনি দ্বাবিংশ জৈন- 
তীর্থঙ্কর। সৌরীপুরের রাজ। সমুদ্র- 
বিজয়ের মাহধীর গর্ভে ঠিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি শ্কুষ্জ ও বলরামের 

সমসামগ্রিক ছিলেন। তিপি গুজরাটের 

অন্তর্গত গিরনাব পর্বতে মোক্ষলাভ 

করেন। 

নেহাং খা_তিনি একজন আবি" 
পসিনিয়াাণা সেনানী। ভাগ্যান্বেষণে 

ভারতবর্ষে আসিয়। আহম্মদনগর রাজ- 

সরকারের অধীনে কথ্ম গ্রহণ করেন। 

ষোড়শ খ্রীঃ শকের শ্েভাগে আহম্মদ 

নগরের গুহবিবাদের সুযোগে, তিনি 

আহ্ম্মদনগরের মিংহাননলাভের উদ্মোগ 

করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত 

হইয়া পলাঁপ্নন করিতে বাধ্য হন। 

নেহাল সিংহ _কপূর্রতলার শিখ 
রাজ। | ১৮৫ খ্রীঃ অন্দে তিনি পর- 

লোক গমন করেন। একদান প্র 

বারা তিশি জোষ্ঠ পুত্র রণধীর মিংচকে 

গিংহানন ও অপর কনিষ্ঠ পুত্র» বিক্রম 

সিংহ ও যুবেত সিংহকে এক এক লক্ষ 

টাকার জারগীর প্রদান ক:রম্বা, ভারত 

মরকারকে তীহাদে র অভিভাবক নিঘুক্ত 

করিয়। যাঁন। সেই 'অন্ুসারে জোষ্ঠ 

রণধীর মিংহ সিংহাসনে আরোহণ 

করেন এবং যুবেত সংহ এক লক্ষ 

ট।কার জাঁয়গীর পৃথক করিয়া লইলেন। 

বিক্রম মিংহ ১৮৫৭ খ্রীঃ অবের সিপাহী 

বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজ সরকারের 
৯৫৯---১৩৩ 

ভারভীয়-এতিহানিক নোয়াজিস 

সহায়ত! করিয়া অযোধ্য। গদেশে এক 

জায়গীর ও উপাধি প্রাপ্ত হন। 

নোনক-_কাশ্শীরেশ্বর উৎকর্ষ রাজের 
একজন মন্ত্রী। ঠিনি উতৎকর্ষরাজের 

কারার জ্যেষ্ঠ সহোদর হ্র্ধদেবকে 

বিনাশ করিবার জন্ক উৎকর্ষ রাজকেই 

পরামর্শ পিয়াছিলেন। কিন্তু উতৎকর্ষ- 

রাজ তাহার পরামর্শ অন্ুধায়ী কাজ 

করেন নাই। পরে হর্দেব রাজ! 

হইর। প্রথমে তাহাকে কার।রুদ্ধ 

করেন এবং পরে শুলে নিহত করেন। 

নোয়াজিন মোহাম্মপ-_ তাহার 
পূর্ব্ব নাম মোহাম্মর্ঘ রেজ। খা! ছিল। 

বঙ্গের নবাব আলীবন্দী খা “জোষ্টন্রাতা 
হাজী সহ!ম্মদের নোগ্জাগ্জিস মোহাম্মদ, 

সৈমদ আহাম্মদ ও দৈন উ'দন 

নামে ঠিন পুর ছল । তাহারা আপন 

পিভৃ'্য আলীবদ্দী খার তিন কন্তাকে 
ণিধাহছ করিরাছিনেন। নোগ্না্খিস 

মোহাম়দ বাঙ্গালার নবাৰ মুজাউদ্দিনের 
মমনে প্রধান বেতনদাতার পদ পাইয়।- 

ছিলেন। স্বীয় শ্বশুর আলাবদ্দা খার 

সনয়ে তিনি মেরনত জঙ্গ উপাধি 
পাইয়া।ছলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিঢাকার 

শ[ননকর্তীর পদও প্রাপ্ত হন। তিপি 

আলীবদ্দী খার জোষ্ঠ1 কন্তা ঘেসেটা 
বেগমকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ 
গর; অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। 

তাহার কোন পুত্র কন্ঠ ছিল ন|। 

তিনি অতিশয় দ!নশীল ব্যক্তি ছিলেন। 



প 

পওছারী বাবা জৌনপুরের একজন 
বিখ্যাত সাধু। ১৮৪৯ শ্রীঃ অবে 
জৌনপুর জেলার প্রেমারপুর (গুজি) 
নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । 

তাহার পিতার নাম অযোধা। 

তেওয়ারী। তাভার পিতামাত। 

উভয়ই অতিশয় ধর্মানুরাগী; নিঠা- 

বান ও 'পাবত্র চরিত্রের লোক 

ছিলেন। লছমীনাগাযণ নামে 

অযোধ্যা তেওয়াবীর এক জোঃষ্ঠ ভ্রাতা 

ছিলেন; কিন্ত তিনি সংসার পরিত্যাগ 
পূর্বক ব্রদ্মচাবী হইয়। গাজীপুর জেলর 
কুর্থা নামক স্থানে ভাগীরথীর তীরে 
একটী আশ্রম নিন্দমাণ করিয়৷ সাধন 

ভজন ৪ যোগাভ্যাসে নিমগ্ন থাকিতেন। 

পওহারী বাবার এক অগ্রজ ও 

এক অনুজ ভ্রাতা ছিলেন । জন্মের 

পর তাহার পিতা তাহার নাম রামভজন 

দাঁস রাখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই 

তিনি শান্তন্বভাব ও মধুর প্রকৃতির 

ছিলেন, অন্তান্তঠ বালক্দিগের সহিত 

কখনও বিবাদ কিম্বা মনোমালিন্য করি 

তেন না। পুত্রের এরূপ নুন্দরভাব 

দেখির পিতামাত। তাঁহাকে শুক্রাচার্য 

বলিয়া ডাকিতেন। শৈশবাবস্থায়ই 

তিনি একবার কঠিন বসন্ত রোগে 

আক্রান্ত হন এবং এই আক্রমণের ফলে 

তাহাব দক্ষিণ চক্ষুটি নষ্ট হই যায়। 

পাচ বখসর বয়সের সময় তাহার 

উপনয়ূন কাধ্য সম্পন্ন হয়। ইহার 

কয়েক ব্মর পরে তাহার জ্ঘোষ্ঠতাত 

লছমীনারায়ণ কুর্থণ আশ্রমে অসুস্থ 

হইয়। পড়িলে দশম বংসর ৰরসে জোষ্ঠ- 

তাতের সেবাশুশ্রষ। করিবার জন্য কুর্থ। 

আশ্রমে গমন করেন। সেইখানে নির্জন 

আশ্রমেই ও ভাগীরথী তীরে বাদ 

এবং জ্যেষ্ঠ তাতের সাহচর্য লাভে তাহার 

অন্তরে বৈরাগ্ের ভাব অস্কুরিত হয়। 

তাহ!র জ্যেষ্টতাত তাহ।কে অতি- 

শয় যত্ব'ও ম্নেহ করিতেন । এই সমস 

তিনি তাহার শিক্ষা লাভের ব্যবস্থ! 

করিয়। দেন। গাজীপুরের তিনজন 

বিখ)াত পগ্ডিত ও একজন পরমহংসের 

নিকট শুক্রাচার্ঘ্য উত্তমরূপে সংস্কৃত 

শিক্ষা কাঁরয়া বেদান্ত প্রভৃতি শান্ত 

অধ্যরন করেন এবং ছনন বংনরকান 

শিক্ষা লাভ করিপ্না তিন নান। [বিষয়ে 

পাণ্ডিতা পাভ করিয়াছিলেন । ১৮৫৬ 

গ্; অবে তাহার জোষ্ঠতাত লছমী- 

লারামণ পরলোক গমন করেন! তৎপর 

তিপি জ্যেষ্ঠতাতের একজন মন্ত্র শিষ্ের 

সহিত আশ্রমে বাস এবং জোযষ্ঠতাত 

প্রতিষ্ঠিত দেবদেখার পুজা অঙ্চণা ও 

শান্্রাদ পাঠে দিন আঁতবাহিত কাগতে 

লাগিণেন। কিন্তু ইহাতে তিনি শা 

লাভ করিতে পাগ্িলেন না। তিনি 

অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন । অদ্ধা- 

হারে, অনাহারে, নির্জনে, নদীতীরে 

দিবারাব্র কাটাইতে নাগিলেন। ষোল 

বৎসর বয়সের সমর তিনি আশ্রমের 
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সমস্ত তার জ্োষ্টতাতের মন্ত্র শিষ্বের 

উপর অর্পণ করিয়। তীর্থ ভ্রমণের জন্য 

নিরুদ্দেশ যাত্র/ করেন। প্রায় ছুই 

বখসরকাল তিনি ভারতের নান! তীর্থ 

ভ্রমণপূর্বক বহু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়। 

পুনরায় কুর্থা আশ্রমে আগমন করেন । 

তীর্থ ভ্রমণকালে তিনি গিরণাব পাহাড়ে 

গমন করেন এবং সেখানে এক মহা” 

পুরুষেঞ্র দর্শন পাইয়া তাহার নিকট 

হইতে যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। 

তিনি আশ্রমে আগমনের পর দলে 

দলে লোক আসিয়া তাহার নিকট 

হইতে উপদেশাদি গ্রহণ করিতে লাগিল। 

এইবার তিনি অনাহার ত্যাগ করিয়া 

অশ্বথ. আমলকী, (বিন্বপত্র প্রভৃতি বাটির! 

তাহার রস ও অন্ন হুপ্ধ পান কারতেন। 

তখন হইতে জননাধারণ তাহাকে 

পওহারী (পবন আহারী) নামে অভি" 

হিত করিতে লাগল । কয়েক মাস 

পর তিনি এই বৃক্ষপত্র রম পান ত্যাগ 

কারিয়। প্রতিদিন বড় ঝড় পঞ্চাশটি লঙ্ক। 

পটিঘ্না এক ঘটা জণ সহ পান কণি- 

ঠেন। তাহার দার্থ কেশ ও শ্শ্র 

ছিল, কিন্তু তান সাধারণ দন্ন্যাসা 

ব্রহ্মচারীগণের স্ায় অঙ্গে ভন্ম বা৷ ধূণী 

লেপন এবং মন্তকে জা রাখিতেন ন।। 

[তান শুদ্ধ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে 

ভাল বাসিতেন। তিনি আশ্রমের মধ্যে 

গুহ1 নিম্মাণ করাইয়। তন্মধ্যে যোগে 

নিমগ্ন থাকিতেন। সেই সময় তিন 

ভারতীয়-এঁতিহাসিক পওছারী 

পান আহার, পুঙ্গ। অর্চন! ত্যাগ করি- 

তেন এবং কুটারের দ্বারও বন্ধ থাকিত। 

প্রতি একাদশী ও রামনবমী তিথিতে 

কুটারের দ্বার উনুক্ত করিয়া! সর্বসাধা- 
রণকে দর্শন দিতেন। তখপরে প্রায় 

পনর. বৎসর কুটারের দ্বার আর উদ্মুক্তই 

করিতেন না ১৮৮৮ ত্র; অব এক- 

বার তিনি দ্বার উন্ুক্ত করিয়া বাহির 

হন এবং এক মহামজ্ের অনুষ্ঠান করেন। 

এই উংসবে ভারতের প্রায় সকল তীর্থ 

হইতে সাধু মহাত্বাগণ আগমন করিয়।- 

ছিলেন। ইহার পরে |চরতরে দ্বার রুদ্ধ 

করিয়াছিলেন, আর কখনও উন্মুক্ত করেন 

নাই। কন্ত কখনও কখনও কদ্ধদ্বার 

কুটারে বসির ম্দালাপ করিতেন। 

১৮৯৮ খ্রাঃ অব্ের ২০পে মে শুক্রবার 

এই [ণদ্ধ মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। 

তাহার মৃত্যুও একটা অদ্ভুত ঘটন1। উক্ত 

তারিখ প্রত্যুষে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 

এবং আরও কয়েকজন গ্রাম্য লোক 

আশ্রমে উপস্থিত ছিপেন. হঠাৎ ষটাহার। 

আশ্রমের দ্বিতণ কুটীরের ছাদ হইতে 

অল্প 'অল্প ধূম নিগত হইতেছে দেখিলেন, 

কিন্তু হোমের ধুম মনে করিয়। তাছার। 

নিস্তব্ধ রহিগেন। অন্পক্ষণ পরে তাহারা 

দেখিতে পাইলেন যে, সমস্ত ছাদ হইতে 

মেঘের স্তান্ গাঢ় ধূমরাশি বাঁছির হই” 

তেছে, তখন তাহার! উদ্বিগ্ন হইয়। বাহির 

হইতে পওহারী নাবাকে চিৎকার 

করিক্া ডকিতে লাগিলেন? কিন্ত কোন 
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সাড়া পাইলেন না। ক্রমে সমস্ত ছাদ 

জলিয়। উঠিল, তখন একজন লোক 
আশ্রমের একদিকের ছাদে উঠি! 

দেখিল যে, চতুর্দিকে অগ্নি জলিতেছে। 
পওহারী বাবা গীাহার পুজার ঘরের 

সম্মুখে কমগুলু হস্তে উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়৷ দাড়াইয়া৷ আছেন। লোকটি এই 
দৃপ্ত দেখিয়। চিৎকার করিয়া উঠিল । 
তখন পওহারী বাবা শান্তভাঁবে জগস্ত 

অগ্রি মধ্যে প্রবেশপুর্বক গৃহের 'গ্রাস্ত- 

ভাগে হোমকুণ্ডের |নকট পদ্মাসনে 

বসিয়া যোগে নিমগ্ন হইলেন এবং অল্প- 

ক্ষণের মধোই জলন্ত অগ্নি তাহার 

জ্যোতির্ময় দেহ ভক্মীভূত করিয়া 

ফেণিল। যেখানে তিনি বসিয়া দেহ- 

তাগ করিয়্াছেন। স্েইন্থানে তাহার 

সমাধি মপ্ির নিশ্মিত হইয়াছে । স্বামী 

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্গানন্দ কেখবচন্দ্র সেন 

তাহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । 

পন্কজকুমারী দেবী_ একজন মহিণা 

কবি। তাহার রচিত অনেকগুণি ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। ১৩০৫ বাঙ্গান্দে যোল 

বসর বয়সে তিনি পরলোক গমন 

করেন। 

পক্ষধর মিশ্রু-_খীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর 

মিথিলার একঝন সর্বশ্রেষ্ঠ ও দিগ্বিজনী 

পণ্ডিত। তীহার প্রকৃত নাম জয়ধর 

মিশ্র তর্কালগ্কার | তিনি কোনও 

কথ! একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া পুন- 

বার আলোচন! বাতীত একপক্ষ কাল 
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ল্পরণ রাখিতে পারিতেন এবং যে 

কোনও শাস্ত্রীয় বিচার একপক্ষ কাল 

যাবৎ করিতেন ও পূর্ব বা উত্তর যে 
পক্ষেই থাকিতেন, তাহা কথন স্থলিত 

হইতন! বলিয়। পক্ষধর উপাধি প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। তিনি হরিহর মিশ্রের 

ভ্রাতুদ্পুত্র ও যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র 

ছিলেন। বহুদূর দেশ হইতে পক্ষধর 

মিশ্রের নিকট বহু ছাত্র পাঠার্থ আগ- 

মন করিত। সেই সময় অধিকাংশ 

ছাত্রই গায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য 

মিথিলার গমন করিত, কারণ স্ায়শান্্র 

ও তৎমংক্রান্ত গ্রন্থাদ তথন মিথিলা 

বাতীত অগ্তএ পাওয়া যাইত না। 

মিথিলার প(ওতগণ তাহাদের মুলাবান্ 
গ্রন্গুণি আত দংগোপনে ও বসবে রক্ষা 

কাপতেন । ভন দেশের ছাএ্গণ 

যখন তাহাদের পাঠ সনাপনান্তে নিজ 

দেশে গ্রত্যাধন্তশ করিত, 

থাহাতে তাহারা গোপনে 

সঙ্গে লা শিতে পারে পাও তখণ 

তথন 

কোন গ্রহ 
তং. 

প্রত বিশেষ দুই গাখিতেন , এইভাবে 

মৈথিপি অবাণকণএ বহুকাল তাখাদের 

প্রাধান্ত বক্ষ। করিয়াতিণেন । ম্ুতণা- 

গারশান্ব 'শক্ষার জন্কা [শুন দেশে? 

ছাঙজদের মিথিলাএ গমন ব্যতাত উপান 

ছিল না! বশেষতঃ টমাথাল অব্।পঞ্চ 

বাতীত অপর কাহার ৪ উপাঃধ 

দানের ক্ষমতা ছিল লা। লবদ্বীপের 

স্ুখিথাত প।ওত বান্ুদেব সার্ধভৌম 
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মিথিলায় গমন করিয়। স্তায়শান্ত্র অধায়ন 

করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সমুদয় 

্ায়শীস্্ কথন্থ করিয়া নবদ্ধীপে 

প্রত্যাবর্তন করেন । তৎপর তিনি 

নবন্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া স্তায়- 

শাস্ত্র ।শক্ষা দতে আরস্ত করেন ( খ্রীঃ 

পঞ্চদশ শতাব্দী ) এই বান্দেব সার্ক- 

ভৌম মিথিলা য় পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পা" 

চীতেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং 

তাহারই শকট 'শলাকা পরীক্ষায়? 

উত্তীর্ণ হইয়৷ সাব্বতৌম এই সম্মানিত 

উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। 

পক্ষিল স্বামী বাবাৎজ্যায়ন--তিনি 
শ্াবস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভা" 

কার। সম্ভবত তান হীঃ তৃতীয় 

শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । অভিধান 

চন্তামণি গ্রন্থে হেমচন্ত্র রী, বাঁত- 

গায়নঃ মল্ীনাথ, কোৌটিল্য, চাণক্, 

ব্রামড়, পক্ষিল ন্বামী ও বিষুঃ গুপ্ত” এই 

করটা নাম একই ব্যাক্তর বগিয়া 

উল্লেথ কাঁরয়াছেন। 

পঞ্চশিখ-কপিলের শিষ্ত আসুরিও 

হৎপত্রী কাঁপল! একটী বালককে শিষ্ণ" 

“পে পাহয়। তাহাকে তন্বজ্ঞান প্রদান 

গেই বালকই পরে পঞ্চশিখ 

[মে খাত হয়। দ্বাবিংশাত সুত্র আক 

তন্বুমাপ গ্রন্থ হইতে তিনি বষ্টিতন্্র 

গ্রণন্ল করেন। 

পঞ্চানন ( ব্রজমোহন দাস )-- 
সেরপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেল। 

তরল | 

ভারভীয়-এঁতিহাজিক পঞ্চানন 

ভাভাব পিতাৰ নম ছেসংজচজ 

দাস। তিনি বহু পদাবলী ও সঙ্গীত 

রচল] করিয়াছিলেন তিনি পর্ডিত 
বলিয়ও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া 

ছিলেন। 

পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, 

অধ্যাপক - হুগলী ঞ্িলার অন্তর্গত 
ইলিপুর গ্রামে ১৩০২ সালে তাঁহার জম্ম 

হয়। তাহার পিতা কেদারনাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায় মহাশয় স্থৃতি শাস্ত্রের একজন 

বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন৷ পুরুষান্ু ক্রমে 

তাহাদের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী ছিল। 
বাল্যকাল হইতেই তাহার অদম্য বিস্তা- 
স্থরাঁগের পরিচয় পাওয়া! গিয়াছিল। 
শিরাখল। উচ্চ ইংরেজি বিদ্ভালয়ের মিশন 
শ্রেণী হইতে সর্বদ! প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া! ১৯১২ খ্রীঃ অৰে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনর টাকার 

বৃত্তি লাভ করেন। প্রথম শ্রেনীতে 
অধ্যরনকালে কাশীর ধর্ম রক্ষিণী সভার 
পরীক্ষ। দিয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
ও মাসিক পাঁচ টাকা বুত্ত লাভ করেন। 
প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইবার 
পুর্বেই তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা 
পুর কণ্তাদের লইয়! অতিশয় বিপন্ন 

হইয়। পড়েন। বিংশতি বর্ষ বয়স্ক জ্োষ্ঠ 

ত্রাত। তুলসীচরণ অতি কষ্টে সংপার ও 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার পঞ্চাননের পড়ার খরচ 
চালাইতে লাগিলেন। এই কষ্টে 
পড়িয়াও পঞ্চাননের বিস্তানুরাগ কিছু- 



পঞ্চানন 

মাত্র শিথিল প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি ১৯১৬ 
সালে বি, এ, পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিতো 

প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ 

সালে এম, এ, পরীক্ষার প্রথম স্থান 

অধিকাঁর করেন! 'এম, এ) পাঁশ করি- 

বার পূর্বেই ১৮১৮ সালে বঙ্গবানী 
কলেজে অধাপকের পদ লাভ করেন। 

গুণগ্রাহী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
তাহার এম,-এ, পরীক্ষার ফল দেখিয়! খুব 

সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ 
প্রদ[ন করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে 

যেমন সুপগ্ডিত ছিলেন, তেমনি বেদান্ত, 

সাংখ্য, পাতঞ্জল, প্রভৃতি দর্শনশান্ত্রের 
গ্রভৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বাল- 

স্ুগভ সরলতা ও নিরহঙ্কার তাহার 

চারঞ্রের তৃষণ ছিল । ন্ীয় জন্মস্থানের 
ম্যালেরিয়া দুরবীকরণে তিনি আপ্রাণ 

চে্&ট। করিয়াছিলেন । মাত্র ৩৭ বৎসর 
বয়মে ১৯৩৯ সালে তিনি পরলোক 

গমন করেন: 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-একজন 
নাট্যকার ও সংবাপপপ্রের সেবক। 

'প্রেম নাটক) “রমণী নাটক লামক 

নাটক এবং “রদিক তরলিনী” ও 'রস 

তরঙ্গিনী” নামক গল্প পুস্তক তাহার 

রচিত 'অরুণোদয়ঃ নামক একথানি 

ধবাদপত্রও তাহার সম্পাদকতার 

বাহির হইত। 

পটল-_এই ব্যক্তি, আহমপাত চন্ত্র- 

১২৭০ 

কান্ত সিংহের সময়ে (১৮১০ খ্রীঃ 

১৮১৮ হ্বীঃ বন্ধ সেনাপতি কর্তৃক বড় 

বড়ুয়ার পদে নিধুক্ত হইাছিলেন। 

কিন্ত অতাল্পকাল মধ্যে বর্ম সেনাপতির 

বিরাগ ভাজন হইয়। নিহত হন । 

পটচারা একজন প্রাচীন কালের 
বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। তিনি অতশন বিদুষী 
ছিলেন! তিনি সমস্ত বিনয় পিটক 

আয়ত্ত করিরাছিলেন । 

পক্তাভিরাম_ অন্নম ভট্ট বিরচি 

তর্ক সংগ্রহের উপর এক ভাষ্য রচন! 
করিয়াছিলেন । 

পণ্ডিত বৈষ্ভ-একজন জোতিষী 
পণ্ডিত | তিনি শ্রীপি ভষ্টকৃত জ্যোতিষ 

রত্বমালার টীকা! রচন1 করিয়াছেন । 

পতঞ্জলি-€১) তিনি যোগ শাস্ 
প্রণেতা । তাহার রচিত গ্রন্থের নাম 

“পাতঞ্জল দর্শন” | গন্ভবত তিনি খ্রীঃ পু: 

সপ্তম শতাবিতে বর্তমান ছিশেন | 

পতঞ্জলি--(২) তিনি পাণি নর মচা- 

ভাষ্/কার। তাহার জন্মস্থান ০81 

নগর। তিনি ্বীঃ পৃঃ শতকে বর্তমাল 
হিলেন। মৌধ্যবংশীয় শেষ নরণ- 

বুহদ্রথের তিনি ?গনাপও 

পরে পুষ্া মি ১৮৫ হ্বীঃ পুর্ব অব 

বৃহদ্রথকে ধিনাশ করিয়া পাটলীপু এ 

শগরের মনংহাদন অধিকার করিয়া, 

ছিলেন। বাকরণ শাস্ত্রে মহাভাষ্যে 

হাস এইকপ বিচারমূলক গ্রন্থ হুণ ৬ । 

ইস্াকে বাঁকরণের বাকরণ বলা যাঁয়। 

নত (82পশ। 



১২৭১ 

পতঞ্জলি_(৩) তিনি একজন বৈস্তক 
গ্রন্থকার । তীহার বিষয় আর কিছু 

জানা যায় না। 

পতিক--তিনি পঞ্লাবের কুষানবংশীয় 

' নরপতিদের অধানস্থ একজন ক্ষপ নর- 

পতি। তিনি খ্রীঃ দ্বিতীয় শকে বর্ত- 

মান ছিলেন। 

পতিতপাবন সিংহ_তিনি কলি. 
কাতার জান বাজারের স্থপ্রসিদ্ধ' রাণী 

রাসমণি ও বাজচন্ত্র মাঁড়ের দেওয়ান 

ছিলেন। [তিনি চরিত্রবান সত্যনিষ্ঠ, ও 

ধার্মিক লোক ছিলেন। রাজচন্ত্র মাড়ের 

মৃতার পরে তাহার ভস্তে নগ? 

লক্ষাধিক টাকার নোট ছিল । এই 
টাকার বিষয় কেহই জাঁনিত না। ইচ্ছা 

করিলে তিনি ইহা আত্মনাৎ করিতে 

পারিতেন। কিন্তু ধর্মভীরু পতিত 

পাবন্ কল্পনাতেও মনে ইহ স্থান দেন 

নাই। তিনি সমস্ত টাকা রাণা রাস- 

নণির হপ্তে প্রদান করেন। রাণী 

তাহার সতানিষ্ঠীর প্রীত ভইয়া, 

তাহাকে পিঠার গায় ভক্তি করিতেন। 

"কলিকাতায় অবস্থান কাঁপে বু লোক 

তাহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন। 

পত্ত--বোধপুরের অধিপতি রণমল্লের 

পুত ।  রণমল্ল চতুর্বিংশতি 

পুথ্র দাশ করিরাছিলেন। তাহার! 

সকলেই একটা রাজা ভূমি বৃতি পাইয়। 

সামন্ত নর্দপত হইয়াছলেন। পত্ডের 

বংশধরের] প্তাবৎ নামে খ্যাত। কর্ণি 

অগ তম 

ভারভীয়-এঁতিহানিক 
প্ ৯ 

রি, বারো ও দেশনখ তাহার ভূমি 

বুপ্তি ছিল। পত্তের বংশধরেরা খুব 

সাহমী ও রণনিপুণ ছিল। 

পতিন্]ত, পিক্পে-ভিনি মধ্যযুগের 
দাক্ষিণাত্য বালী একজন সাধক। 

হাতে গড়। পাষাণে বা তেতুলে মাজা 

তা মুক্তিতে ঈব্বর নাই। ইছাই 
ছিল তাহার মত। * 

পত্তিরা গিরিয়ার-তিনি দাক্ষি- 
নাত্যের একজন উচ্চদরের সাধক। 

তিনি বাপতেন লিখত শাস্ত্রে কি 

ঈশ্বরান্থভব হয়। অর্থাৎ বিনা সাধনায় 

কেবল শাস্ত্র পাঞ্চে কিছুই হয় না' 

তিনি থীঃ দশম শতকে বর্তমান ছিলেন । 

পত্রপাস, রায়-পএদাস ক্ষেত্রী 

বংশ সম্ভূত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ 

আকবর শাহের হন্তী শাগার শ্ুমার 

নবিসের কার্য করিতেন। এই কাধ্যে 

দক্ষতা প্রদর্শন করিলে, আকবর শাহ 

তাহাকে 'রাগন রায়ান উপাধি দেন! 

চিতোর যুদ্ধ উপস্থিত হইদে তিনি 

তরবারি ধারণ করেন এবং যুদ্ধ ক্ষেএ৫্ে 

তাহার শোঁধ্য বাধ্য প্রকাশিত হুয়। 

চিতো।র হইতে প্রত্যাগত হহর়। তিনি 

বঙ্গদেশের রাজন্য মন্্ীর পদ (দেওয়ানী) 

প্রাপ্ত হন। অঠঙঃপর তিনি বিহার, 

কাবুল, প্রভৃতি নান স্ুবার দেওয়ানী 
করেন । আকবর শাহ বাণ পিংহকে 

ধৃত করিরা আনয়ন করিবার গন্ঠ 

পতরদাসকে প্রেগণ করেন। পঞ্দাপ 



পথ্প্রতা 

তাহাকে নানা খণ্ড বুদ্ধে পরার্দিত 

করেণ এবং বছগ্ছানে সন্গমঃণ করেন 

কিন্ত ধত করিতে অসমর্থ হন। 

পত্রদান প্রথমতঃ সাত শতী সেনাপতি 

ছিগেন। তারপর ক্রমশঃ উন্নতি ণাভ 

করিয়] পাচ হাঁজারা সৈন্তাপত্য এবং 

রাজা নিক্রমজিৎ উপাধি গ্রাপ্ত হন। 

পথপ্রভা-"তিনি নেপাণরাজ অনন্ত- 

কীত্তির পুত্র। অতীশদীপস্কর তিববত 

যাঁত্রাকালে তাহাকে বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত 
করেন। পরে তিনি ভিক্ষুব্রত গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। 

পদার__বাঠোরবংশীয় নয়নপাণের 

পুর পদারং | পদাততের পুত্র পুঞ্জ। 

এই পদারতের পুণ্রপুঞ্জ হইতে রাঠোয় 

বংশ ত্রয়োদশ শাখায় বিভক্ত হয়। 

পুমা দীপনংশ পাঠে জানা যে, 

সুমনা, পছুম! গ্রভৃতি বিদুষী ভিক্ষুণীগণ 

বিনয় পিটক হইতে শিক্ষা দান কার- 

তেন। 

পঙ্মা_ (১) পুঞ্জের পুত্র এবং পর্দারতের 

পোন্র। যছুণংশীয় রাজ। তেজো মানের 

হস্ত হইতে ইনি বোৌগিলান জয় করেন। 

উড়িষ7াও ইহার বিক্রম প্রভাবে জিত 

হইয়াছিল । 

পল্পু-_-(২) কাশীরপঠি ললিতাপীড়ের 

পুত শরীচিষ্নট জয়াপীড় অভি ঝাঁস্য- 
কালেই রাজপদ লাঁভ করিয়াছিলেন। 

এই নুযোগে উৎপ(লক, পদ্ম প্রতি 
মীতুজেস) ব।য্জেব সমস্ত কম ৬৭ হত 

জীবনী-কোঁৰ ১২৭২ 

করেন। 'এমন কি অবশেষে শ্রীচিপ্লটকে 

হত্যা ও করিয়াছিলেন । কিন্তু ভ্রাতা- 

দের মধ্যে পরম্পর প্রণয় ল৷ থাকার 

তঁহারাও পরে বিনাশ গ্রাপ্ত হইয়া- 

ছিলেন; পদ্ম স্বীয় নামে পদ্মপুর নামে 

একটী গ্রাম এবং পদ্মস্বামী নামে এক 

শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | তীহার 

পত্ধী গণাদেবীও করেকটা মন্দির প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন । 

পদ্ম গুগু--“ননশশাঙ্ক চিত” নামক 

গ্রন্থ তাঁহার রচিত | তিশি শ্রীঃ একাদশ 

খতাবীতে বর্তমান ছিলেন । 

পল্পনন্দী__টুজন ধন্মাচার্ধ্য ও গ্রন্থ কাঁর। 
তিনি খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান 

ছলেন। তিপি দিগম্ব সম্প্রদায়ের 

দ্রঝিড় শাখার অস্তড় ৩ ছিলেন। কুশ্দ- 

কুন্দ, বক্রগ্রীব, এম*চাধ্য, গৃত্রপিচ্ছ 

প্রভৃতি নামে৪ ঠিনি পরিচিত ছিলেন 

খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর একটি শিলালিপি 

হইতে জানা যায় যে তিশি লিজেগ 

একটি শাখ। সম্প্রদায় সংগ্ঞন করেন 

তিনি প্রাকৃত ভাষায় অনেকগুণ গ্রন্থ 

বচন করেন। 

পল্মনাভ--১) ঠিনি একভাপ জা তয 

শাস্ের গ্রন্থকার, 55র প্রচি* 

বাজগণিহ হইতে ভাঙ্করাচামা সাহার, 

গ্রহণ কিঘছিদেন। কি এই পৃজ- 

গণ৬ এখনও অ'বিক্কত হন লাই। 

পঞ্পুন(ভ--( ১. এক পননাত ৭ 

মস ল২মক ছু বচন ক্্বঘখছেল, 

দুবার 7 
$ ২5৯ 



১২৭৩ ভারতীয়-এঁতিহথা্সিক পল্পদাত্ত 

পল্মনাত-_(৩) যমুনাপুর নিবাসী কৃষ্ণ" | কেরলজাত গ্রন্থ এক পন্মনাভের রচিত। 

দাসের পুত্র পদ্মনীভ প্ব্যবহার প্রদীপ” 1 পল্পনাভ দত্ত-_বঙ্গের অধিপতি লক্্বণ 

নামক একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ রচন। 

করিয়াছেন । তিনি ১১৫০ খ্রীঃ অবের 

(১০৭২ শকে) পরে প্রাভূতি তন। 

পল্মনাভ-_-( ৪) ১৫২১ শকের পূর্বে 

এই পদ্মনাভ জ্ঞান প্রদীপ বা দীপিক!” 

নামে ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ 

লিখিয়াছেন। 

পদ্মনাভ--।৫) দামোদর নামে একজন 

জোতিব্রিদ ১৪১৭ খ্রীঃ অবে (১৩৩৯ 

»কে ) ভিটতৃল্য, নামে একখান করণ 

গ্রন্থ লিখিয়াছেন । এই দামোদরের 

পিত। পদ্মনীভ ১৩২০ শকে “মন্ত্র রত্বা- 

বলী”, নামে এক টীকা গ্রন্থ লিথিয়। 

জ্যোতিষ শাস্ত্রের কলেবর বুদ্ধি করিয়?- 

ছিলেন। এই পল্মনীভের পিতাব নাম 

নাম্মদ। তিনিও জ্যোতির্ধিদ পণ্ডিত 

ছিলেন । 

পঞ্মনাভ--(৩) 'প্রশ্নার্থ লামক জোতিষ 

গ্রন্থ তাঁহার রচিত: 

পছুনান্ভ-_: ৭ তাহার রচিত এক- 

খান! বাজগশিত আছে। 

প্পুনান্ত--(৮) মেঘানয়ন বাঁ. বর্ষা 

গণনা নামক এন ক্টাতার রচিত । 

পন্মনাস্ভ--(৯) একজন গুজরাটী কবি। 

গ্রাঃ পঞ্চদশ শতকে তিনি বর্তমান 

চতিলেন । “কানহভদে প্রবন্ধ? কাব। 

তাষ্ঠারই রচিত) 

পহানাভ্৮৫ ১৭) পিম্পাক' নানক 

সেনের ধন্মীধিকারী ও ত্রাঙ্গণ সর্বশ্থাদি 

গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ হুলীষুধের তিনি 

বংশধর । তাহার পিতীর লাম দীমৌদর 

দত্ত। পদ্মনাঁভ মিথিলাবামী ছিলেন। 

নুপন্ন বাকরণ তাহারই রচিত। তিনি 

চতুর্দশ খ্রীঃ *তাকীতে বর্তমান ছিলেন । 
পল্মনাভ মিশ্র-(১) তিনি একজন 

জ্যোতিষী পণ্ডিত । “অর্থ প্রদীপ নামক 

গ্রন্থ তাহার রচিত। 

পদ্মনাভ মিশ্র কের্ণ খা)--শ্রাহট্ের 
অন্তর্গত বানিয়াচঙ্গ রাঞ্জ বংশের প্রতি- 
ঠাতা কেশব মিশ্রের বংশধর কলাণ 

মিশ্রের পুত্র বাহুধর ও পদ্মনাভ (কর্ণ 

খা)। এই পদ্মনাভ একজন বিখ্যাত 

লোক ছিলেন! তাহার দ্বারা বানিগ্না- 

চঙ্গের বিশেষ উন্নতি হয়। থাকার 

স্থবৃহৎ সাগর দীঘা তাহ!র দ্বার! খনিত। 

তিনি বিগ্তোৎসাহী, দাত! ও প্রজাবংসল 

নুপতি ছিলেন। নানাস্থান হইতে বিশিষ্ট 

পণুত ত্রাঙ্গণদিগকে আনয়নপুর্বক 

তিনি বানিয়াচঙ্গে স্থাপন করেন। তন্মধ্যে 

ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটাপি পাড়ার 

শরীক তর্কলম্কার অন্ততম | এই পম 

নাভের একাদশ পুত্রের মধো গোবিন্দ 

খঁ। বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন) গোবিন্দ 

খ| মুনল্মাঁন ধর্ম অবলম্বন করেন। 

তখন আহার নাম হয় হবিবখ।। তিনি 

বা।লনয।চলের পথম মুদলমান রান] / 



পল্পপা 

পল্পপাদ আচাধ্য-.তিনি শঙ্করা- 
চাধ্যের একজন প্রধান শিষ্ু ছিলেন। 

তাঁহার পূর্ব নাম সনন্দন ছিল। তিনি 

খাগ্ৃদীয় কাহপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। 

তাহার পিতার নাম মাধব ছিল । 

প্রসিদ্ধ পঞ্চ 'পাদিক;” গ্রন্থ তাঁহার রচিত। 

আচার্ধা শঙ্কর তাহাকে পুরীর গোবর্ধন 

মঠের অধাক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 

ছিলেন ৷ প্ঞ্মপ!দ গোবস্ধান মঠে অব- 

স্বানকালেই পঞ্চপাদিক। গ্রন্থ প্রণয়ন 

করেন। তিনি ত্বীঃ অষ্টম শতাব্দীতে 

বর্তমান ছিলেন। 

পদ্লাপ্রভ তীর্থন্কর-তাহার পিত। ধর 
কৌশান্বীর রাজ! ছিলেন। তিনি সমেত 

শিখরে অর্থাৎ পার্খনাথ পর্বতে নির্বাণ 

লাভ করেন। 

পঞ্প্রভ পুরী-তিনি ১৫০৯ শকের 
(১৫৮৭ ত্রীঃ) পুন্বে “ভূবন দীপক বা 

গ্রহভাব প্রকাশ নামক একথান। 

দাতক গ্রন্থ রচন!। করিয়াছেন। 

পচ্মাবজ _-(১)একজন বৌদ্ধ তন্ধাচার্যা | 

তিনি ইন্ত্রভূতির সমসাময়িক ছিলেন । 

সন্ধা-তাঁধায় “গুহা (সিদ্ধি নামে একথাশি 

গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । উহাতে বজু- 

যানের বিবিধ গুপ্ত সাধন প্রণালীর 

বিশদ যিবরণ আছে। 

পচ্মাবজ -(২) তিনি একজন বৌদ্ধ-ত্ 

গ্রন্থ গ্রণেতা | তাভার রচিত গ্রন্থের 

শাম “হে বজ্র"তস্ত্র | তারানাথের মতে 

বন্থবন্ধর ক্যেষ্ট ভ্রাতা অসঙ্গ কর্তৃক 

জীবনী-কোব ১২৭৪ 

বৌদ্ধদিগের মধো বৌদ্ধ-তন্ত্র প্রবর্তিত 

হুয়। 

পঙ্মমিহির--একজন প্রাচীনকালের 

রতিহাদিক পণ্ডিত । মহ।তাপস ব্রাহ্মণ 
হেলার।জ, বার হ্থাজার শ্লেকে “রাজ।- 

বলী” নামে এক ইতিহাপ গ্রন্থ রচন! 
করেন। উক্ত গ্রন্থের অন্থকরণে পদ্ম 

মিহির অশোকের পূর্ববন্থী কয়েকজন 
বাজার ইতিহাস লিখিযাছিলেন। এক্ষণে 

ইহাদের কোন গ্রন্থ পাওনা যায় লা। 

পছ্মুরাঞজজ (১) কাশ্মীরপতি অনন্তরাজ 

(১০২৯--১০৮১ খ্রীঃ) অতিশয় তান্বুল 

প্রিয় ছিলেন। পদ্মরাজ নামে এক 

তান্ুণী রাজার অনুগ্রহে প্রভূত ধনশালা 

ভয়। এমনকি সে রাজাকে ও রাজ- 

মুকুট ৪ পিংহাঁদন বন্ধক রাঁখির। খণ 

প্রদান করিত। ইহাতে এই অসুবিধ' 

ছিল ঘে, রাজা যখন সিংহামনে উপ- 

বেখন করিতে ইচ্ছ' করিতেন, তখনই 

ঘিংহামন পদ্ম ব্রাঙ্দের বাঁড়া 

আনয়ন করিতে হইত এই অব, 

দষ্টে রীণী স্র্মামতী শ্বীঘ ধন হইতে 

ঠান্ুলীর সমস্ত প্রাপা পরিশোর করি 

রাজাকে বণ মুক্ত করেন! 

পঞ্মরাজ (১. কাশ্নীরপত 

রাজের ১০১৪---১০২৯ খ্রীঃ) অহ 5 

মন্ত্রী তুঙ্গের তিশি অন্তর ছিলেল 
কুকপ্মের জন্য তুঙ্গ নি ত হইপে তিশি 

ভয়ে তীর্থাশ্রর় করিয়! ছুঃখ সন্তপ দরু 

করিতে প্রয়্াপী হন। 

গম 



১২৭৫ 

পঙ্গু সিংহু-_-(১) তিনি যোধপুরের 

একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্ত নরপতি 

ছিলেন। তিনি পচিশ হাজার টাক! 

আয়ের গজসিংহপুর নামক স্থানের 

অধিপতি ছিলেন । তিনি কুম্পানৎ 

গোত্তীয় ছিলেন। 

পল্ম সিংহ-_( ২ বিকানীরের রাজ। 

কর্ণের (১৬৩২--১১৭৪ হীঃ) পদ্ম নি, 

কেশরী সিংহ, মোহন সিংহ ও অনুপ 

সিংহ নামে চারি পুত্র ছিল। পিতা 

কর্ণের মৃত্যুর পৃর্বেই প্রথম পুত্র পদ্ম 

দিংচভ ৪ দ্বিতীয় পুত্র কেশরী পিংহ 

বিজাপুর বিপ্লবে প্রাণত্যাগ করেন । 

কর্ণের তৃতীনন পুত্র মোহন গসিংভ শাহা- 

জাদ।র শ্যালকের সচিত বিবাদে নিহত 

একটা মুগশিশু লইন| উভদ্ধেণ 

মধো [বাদ উপাস্থৃত হয়। 

উভয়ে দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবুত্ত হন: 

শহাজাদ'র শ্তালকের অমির আঘাতে 

মোহন সহ নিহত ভন এই সংবাদ 

শ্রবণ নাত্র “জ্য্ পন্ম সিংহ সদল বলে 

তথা উপস্থিত হন এবং প্র তদ্বন্্ীকে 

আর্রুমণ করেন' শাঠালাদার শ্রালক 

পল্পু চিংহকে দেখিয়াই আম খাসের 

একটা স্তস্তের আরালে গমন করেন। 

(কন্ু পঞ্প সিহের প্রচণ্ড অমির মাঘাতে 

তাহার দেহ দ্বিধ্ডিত হইনা ভূতলে 

পাতত ভইল। এই ঘটনার পরে 

রাজপুতেরা মন্মিলিতভাবে সকলে মুঘল 

সংশ্রব তাণ করিতে মনস্থ করেন 

হন। 

আএশেষে 

কিন্তু 

ভারভীয়-এঁতিহাজিক পল্সিনী 
চু 

কিন্ত রাজকুমার মোয়জ্জম তীহার্দিগকে 

নিরস্ত করেন । 

জো্ঠ ত্র।তৃত্রয়ের মৃতু হইলে কনিষ্ঠ 
অনুপ দিংহ ১৬৭৪ খ্রীঃ অন্ধে বিকা- 

নীরের সিংহীসনে আরোহণ করেন । 

পল্প সুন্দর গাণি-একজন জৈন 
পণ্ডিত । তিনি “পার্থনাথ চরিত? নামে 

একথানা গ্রন্থ সংস্কৃত ভাবায় ১০৮৩ খ্ী 

অবে রচনা করেন। 

পল্মাকর ঘোষ আচার্ধ্য-তিনি 
কাশ্শীরের অধিবাগী ছিলেন । বিক্রম 

শিলা বিহারে অনস্থান করিয়। শিক্ষাদান 

করিতেন। এই খিক্রমশিল1 বিহার 

ভাগলপুর ভিলার পাঁথরঘাট! নামক 

স্থানের নিকটে গঙ্গা তীরে অবস্থিত 

ছিল। 

পল্মাবতী- প্রসিদ্ধ কবি, গীত- 

গোবিন্দের রচঙিতা জরদেব গোস্বামীর 

তিনি পত্বী ছিলেন । জয়দেব অল্প বয়সে 

বৈরাগ্য অবলগ্বন পূর্বক শ্রক্ষেত্রে 

গমন করেন। তথার এক দরিদ্র 

ব্রাহ্মণের একমাঞ্র কন্তা পল্মানতীকে 

নিবাহ করেন। 

পঙ্মিনী--ইতিহাস গ্রসিদ্ধা রাজপুত 

রমণী ও চিতোরের রাঁণা ভীম 

নিংহের মহিষী। চিতোরের অধি- 

পতি লক্ষ্মণ পিংহছের বয়স অল্প ছিল 

বণিয়া। তাহার পিতৃব্য ভীম সিংহ 

রাঞজকারধ্য পরিচালনা করিতেন। 

ভীম সিংহের স্থী পদ্মিনী চৌহান: 
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বশীর হামির শঙ্করের কন্ঠ ছিলেন। 

দিল্লীর খিলিঞ্সিবংশীয় নরপতি আল!- 
উদ্দিন পঞ্লিনীর অনামান্ত রূপ লাবণ্যের 

কথ। গুনিয়! তাকে লাভ করিবার 

জগ্ত চিতোর আক্রমণ করিলেন । দীর্থ- 

কাল স্থায়ী অবরোধের পরও চিতোর 

অধিকার করিতে অনমর্থ হইয়া আলা” 

উদ্দিন ঘোষণ। করিলেন যে, একখার 

দ্পণে পান্সিনীর প্রতিমুত্তি দর্শন করিতে 

পারিলেই তিনি চিতোর হইতে প্রস্থান 

কারবেন। চিতোর রক্ষার্থ অবশেষে 

তাহারা সন্মত হইঙেন। আলাউাদন 

আতাঁথ খ্বরূপে চিতোর ছুগে প্রবেশের 

অগ্থমতি পাইগেন। দর্পণে পদ্থিনীর 

অসামান্ত রূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হই- 

পল । প্রত্যাগমনের সময় অতিথির 

প্রতি মৌজন্ প্রদর্শনের গন্ধ, ভীম 

[সিংহ আলাউদ্দিনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের 

বাছিরে আমিলেন। তৎক্ষণাৎ ভীম 

সিংহছকে আলাউদ্দিনের ইঙ্গিতে বন্দী 

করা হইল এবং তিনি ঘোষণ। করিয়া 

দিলেন যে পল্মিনীকে পাইলেই তিনি 

ভামামংহকে ছাড়িয়। পিবেন। এই 

আকম্মিক বিপদে সকলেই ক্ষণকাণের 

জন্য কিংকর্তব্য বিমুঢ় হইলেন। পদ্মিনীর 

পরামশ জিজ্ঞান। করিলেন। পাদ্মনা, 

পিতৃবা গোরা ও আপন ভ্রাতা বাদল 

এই ত্বই সাহসী বীরের সহিত পরামর্শ 

স্থির করিলেন। আলাউদ্দিনকে জানান 

হুইল যে পঙ্জিনী আত্মসমর্পণ করিতে 

প্রস্তত। তবে তাহার পুর্বে আলা- 

উদ্দিনকে মেনা নিবাস দুরে সরাইতে 

হইবে। পদ্মিনীর সঙ্গে যে সাতশত পরি- 

চারিক1 ও সহচরীর শিবিক। আসিবে 

তাহার প্রতি যেন কোন প্রকার অশিষ্ট 

ব্যবহার না হয় তং প্রতি দৃষ্টি রাখিতে 

হইনে এবং ধাহার! প্রত্যাবর্তন করি- 

বেন, ও তাহার সঙ্গে দিলী পর্যন্ত 

বাইবেন তাহাদের প্রতিও যথোচিত 

সৌজন্ত প্রদর্শন করিতে হইবে । আর 

শেষ বিদায়ের জন্ত ভীম পিংহের সহিত 

তাহার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়া 

ধিতে হঈপে । এই সমস্ত প্রস্তাবে আলা- 

উদ্দিন সম্মত হইলেন সেনা নিবাস 

দূরে অপসাপিত হইল: সাতশত শিবিকা 

আলাউদ্দিনের শিবির সম্মুখে উপস্থিত 

ভইল। প্রাত্যেক শিবিকা বন্্াবৃত ও 

ছরজন বশিষ্ঠ লোক কনক বাহিত: 

শিবিকার অভান্তরে একটী রাজপুত 

অঙ্গ শস্ম ভীম সিংহ পান্মিনীর সহিত শেধ 

সাক্ষাতের জন্ত অনুমতি পাইলেন।' 

তিনি একটা শিবিকার নিকটে আপিরাহ 

সকল অবস্থা অবগত হহলেন 

কৌশনপুর্বাক পপাঁয়ন করিলেন ' আলা 

এ্ধ 

উদ্দিন ভীম সিংহের প্রত্তাবন্তুনে বিলন্ব 

দেখিয়! সন্ধিহান হইলেন? কিন্ত তখন 

আর কোন প্রতীকারের উপায় ছিল 

লা! রোষে তিনিক্ষিপ্র প্রায় হইলেন: 

অচিরেই যুদ্ধ বাধিল। িবিকাবাহী 

ও অভ্যন্তরস্থ ঝাঁজপুত বীবেরা মুনলদাল 
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সৈন্ুদিগকে ভাষণরূপে পরাজিত করিল। 

আলাউদ্দিনের চতুরতার উপরও যে 

উচ্চতর চতুরতা সস্তব ইহা ভাবিতে 

ভাবিতে ভগ্ন মনোরথ হইয়া তিনি 

দিল্লীতে গ্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু 

মনে মনে প্রতিজ্ঞ করিলেন ইহার 

প্রতিবিধান করিতে হইবে। এই 

যুদ্ধে দ্বাদ্শবর্ষার বীর বালক বাদলের 
অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়। শত্রু পক্ষীয়েরাও 

বিশ্মিত ও স্তস্তিত হইয়াছিলেন। বীর- 

বর গোরাও অসীম তেজ প্রদর্শনপুব্বক 

সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। বারনর 

বালক বাদগের মুখে স্বীয় স্বামীর অদ্ভুত 

বারত্ব কাহিনী শুনিয়। গোরার পত্বী ও 

স্বার স্বামীর অন্ুগমন করিবার জন্ট 

ত্রার 6৩1 সঙ্জিত কারয়া তাহাতে 

আরোহণ করিলেন । 

[ক্ছুকাণ নধোই আলাডাদ্দিন 

বিপুল মৈনট খাহিপী এইয়া আবার 

5তোর আক্রমণ কারলেন । ১১৯০ 

খা; অন্দে আনাউদিন খিলিজা 

চিতোরের দক্ষিণ পার্বস্থ গিরিকুট 

আধকাপ কাঁরয়া |শণিপ স্থাপন 

কারিলেন। জাবলদ্বে চিতোর অবরোধ 

রাজপুত খারেরা রোষ ও 

জঘাংলায় উন্মন্ত হইয়া উঠিলেন। 

আন হস্তে সমস্ত |চতোর বারের শত্রর 

চনুবীণ হহন্ডেশ । দিঁবাভাগে ঘোরতর 

যুদ্ধ কাঁএয়া একদা রাখিতে রাণ। 

লঙ্গুণ সিংহ বিশ্রাম করিতেছেন এমন 

তহল। 

ভারভীর-এঁতিহাাসিক পিল 

সময়ে তিনি গুনিতে পাইলেন অধিষ্ঠাতী 
দেবী বলিতেছেন “আমি ক্ষুধিত 

হইয়াছি। ত্বাদশ জন রাজার রক্ত 

পান না করিলে আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি 

হইবে ন।। প্রতিদিন একটা রাজ 

কৃমীরকে অভিষেক করিবে । রান্সীর 
মত তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইবে। 

তিন দিন পরে তিনি সমরাঙ্গণে অব- 

তীণ হইয়। শক্র পক্ষকে বিনাশ পূর্বক 
আৃষ্টের অনুসরণ করিবেন। দ্বাদশ 

জন রাজকুমারের এইরপে আত্ম 

জীবন উতসর্গণে আমি চিতোরে অবস্থান 

করিতে পার 1” দেবীর আদেশ 

কঠোর হইলে ও রাণ! লক্ষ্মণ মিংহ ও 

রাজপুত বীরবুন্দ তাহ পালন করিতে 

কৃতসঙ্ক হইলেন। তাহার। জীবিত 

থাকিতে বিধর্মী শক্রকে চিতোরে প্রবেশ 

করিয়া সব্বস্ব লুন করিতে ও রমণী" 

গণের উপর অতাচার করিতে 

কিছুতেই [দিবেন না। এই সন্কল্প কার্ধে] 

পরিণত হইতে চলিল। প্রথমেই নব্ব- 

জ্যেষ্ঠ পুত্র অরি সিংহ রাজমুকুট 
পরিধান করিয়া তিনদিন রান্জত্ব 

করিলেন, চতুর্থ দিনে সমরাঙ্গনে 

প্রবেশ পূর্বক অসংখা শক্র নিপাত 

করিয়া চর নিদ্রায় রণস্থলে শয়ন 

করিলেন । একে একে রাণার একাদশ 

পুত্র স্বম্থ কর্তব্য পম্পাদ্ন পূর্বক 

বীরগতি লাভ করিলেন। কেবল 

দ্বিতীয় পুরু অজয় সিংহকে বাপ্পার বংশ 
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নোপের আশঙ্কার প্রেরণ করিলেন না। 

তৎপরিবর্থে গ্বয়ং যুদ্ধে গমন করিলেন। 

ইহার পুর্বে পগ্মিনীকে পুরোবর্তী 
করির়। রাজপুত রমণীকুল জহর ব্রত 

উদ্যাপন পুর্ধক জলন্ত চিতায় 

আত্মবিসর্জন করিশেন। রাণ। লক্ষ্মণ 

নিংহ ও ভীম গিংহ যুদ্ধে নিহত হইলেন। 

পল্সেশ্বরী--কে।চবিহারের অধিপতি 

লঙ্ষীনারাযণের ভগিনা। সম্রাট 

আকবরের মন্ত্রী ও বাঙ্গালার সুবাদার 

মাননসিংহের সহিত তাহার বিষাহ 

হহয়াছিল। 

পন্তলেব__ ভারতের একজন গ্রীক 

নরপঠি। তক্ষশিলায় তিনি রাজস্ব 

করিতেন । তাহার নিকেল ও তাত্রমৃদ্র 

পাওয়৷ গিয়াছে গ্রীকও ব্রাঙ্গী অক্ষরে 

রাজার নামও উপাধি কোন কোন 

মুদ্রায় আছে। 

পপাবাঈ-_-অতি প্রাচীন কালে পপা- 
বাঈ নামে এক রাজপুত রাণা ছিলেন। 

তাহার শাসনকালে দেখে আওশয় 

বিশৃঙ্খল ও অরাজ কতা উপান্থিত হইয়া" 

ছিল। তদবধি অরাঞ্জক জনপদ 

মাত্রকেই রাঁজপুতেরা “'পপাবাঙঈী ক।- 
রা” এই উপনামে ভিহিত করি 

থ[কে। 

পবত--কৌশাখির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে 

অনেকগু(ণি ছাচে ঢালা তাঅমুদ্র। 

পাওয়। (গয়াছে। ওন্মধ্ কতক গুলির 

মধ্য অক্ষর লাই, আর কওকগু(ল? 
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মধ্যে ব্রাঙ্গী অক্ষরে পৰত, বহলত মিত্র) 

অশ্ঘঘোষ ও ঞ্জেঠামিত্র প্রভৃতি রাজগণের 

নাম দেখিতে পাওয়া যায় । তীহে। 
কোন্ স্থানের রাজা অগ্ঠাপি তাহা 
থির হয় নাই | 

পরম কারণ--তিনি শ্রীপতিকৃত 

জ্যোতিষ রত্ব-মালার উপর াল- 

বোধিনী” নামে টাকা রচনা করেন। 

পরম মিশ্র _যছুমণির পুঞ্র পরম মিশ্র 
জ্যোতিষী ১৪৫৬ শকে (১৫০৪ শ্ীঃ) 

“মুকুন্দবিজ্ঞয় নামে ফণিত জ্যোতিষ 

সম্বন্ধে একখাণা গ্রন্থ রচল। করেণ। 

পরম শুরু-(১) তিনি একজন 

জ্যোতিবিদ পঞ্ডিত। প্রথাপাত দা» 

কৃত “পঞ্চখর।” গ্রঙ্থের তিন এক টাকা 

[ণিখিরাছেন। 

পরম শুরু- (২) তিনি পরাণরকৃত 

পরাশর লঘু ব। উড়,দার প্রদীপ গ্রন্থের 

এক টাক রচনা করিয়াছেন । 

গণিত খিবুত্তি কল্পপঠ।' শানক গ্রন্থ তান 

রচন! কারদাছেন। 

পরম শুরু (০, তিল সুহু্ত গণপাঠ 

লাদক এগঠে? এক টাকা করেন । [হান 

'বন্র'চন্তানাণ মালাক, লামক গ্রন্থের 

প্রণেতা । 

পরম শুরু --ং ৮; তিলি পুজরাজক5 

শম্তহোরা প্রকাশ গ্রঞ্থে। 

চপ ক,.রাছনেন, 

পরম স্থুখ-(- ) গগাচাগ্য (4:5৩ 

গগ মনোরম। নামক গ্রন্থের পরন মুখ 

“নাঁগ- 

এক ঠাক 



১২৭৯ 

জ্যোন্টিবী এক টীক। রচনা করেন। 

গর্গকৃত প্রশ্ন মনোরম! গ্রন্থেরও তিনি 

এক টীক। প্রণয়ন করেন। 
পরম স্ুখ-_-(২) সীতর।মের পুত্র পরম 

১৭৩২ শকে (১৮১০ খ্রীঃ) রমল নবরত্ব" 

নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 

পরম আখ-_--_( ৩) ১৭৩৭ শকের 

(১৮২৫ শ্রী) পূব্বে তিনি 'শীলাবতী 

কৌতুক* নামে ভান্করকত লীলাবতীর 

এক টীক রচন। করেন। 

পরমাদীশ্বর-'তিনি একজন বিখ্যাত 

জ্যোতিব্বিৰ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 

আর্ধ্য ট্রে গ্রন্থে এক টীকা রটন। 

করিয্াছেন। কিন্তু তিনি আপ্য ভটেের 

পৃথবা ভ্রমণ মতের বিরুদ্ধে পিখিয়াছেন। 

পরমানন্দ-তনি ক্ষেত্রীবংপোতা 

[ছখেন। আকবর শাহ তাহাকে পাচ 

শত সৈনোর আধনায়ক করিয়াছলেন। 

পরমানন্দ গুপ্ত - একজন গ্রন্থকার । 

গৌরাঙ্গ বিজয় নামক গ্রন্থ তাহার 

রচিত | 

পরমানন্দ গোস্বামী--একজন গ্রস্থ- 
কার । জ্জানান্কুৰ নামক গ্রন্থ তিনি 

রন কেশ । 

পরমানন্দ চ্াায়রত্ব একজন অগ্- 

বাদক । 'যোগবাশষ্ট রামায়ণ তিনি 

বাঙ্গ গার অনুবাদ করিরাছিলেন। 

পরমানন্দ পাঠক _-কাশীস্থি ত পরমা, 
নন্দ একজন জ্যোতির্কিদ পুত 

ছলেন। তিনি ১৬৭০ শকে (১৭৪৮ 

ভারতীয়-এতিহাজিক পরমানজ্ক 

স্রীঃ) “প্রশ্নমাণিক্য মালা নামে একখান! 

জ্যোতিষ গ্রন্থ রচল1 করিয়!ছেন। 

পরমানন্দ পুরী-একজন গ্রন্থকার । 
“গোবিন্দ বিজয়, নামক গ্রন্থ স্হান 

রচিত । 

পরমানন্দ তেন একজন বৈষ্ণব 

করব ও গ্রন্থকার । ১৫২৭ খীঃ অবে 

নদীয়া জেলার অন্তর্গত *কাঞ্চনপল্লী 

নামক গ্রামে মাতামহালযে [ত.ন জন্ম 

গ্রহণ করেন! তাহার পিতার নাম 

শিবানন্দ সেন। তাহারা বর্ধমান 

জেলার অন্তর্গত কুণীল গ্রামের অধিনাসী 

ছণেন। চেতগ্ দাস ও রামদামণামে 

তাহার আরও ছুই শহোদর ছিন। আট 

সর বয়সের সময় শ্রীক্ষেত্রে মহা প্রভূ 

্ীচৈতন্থকে দশন করিয়। কর্ণ ও জিহ্ব। 

দ্বাগা তাহার পায়ের বৃদ্ধানুণি স্পশ 
করেন। কথিত আছে ইহাতেই তাছার 

অপুর্ব কবত্ব শক্ত জন্মে। মহাপ্রভু 
তাহাকে “কৰি কর্ণপুর? খণিয়। ডাকি- 

তেন। নিম্ন লিখিত গ্রন্থগু:ণ তাঠারই 

রচিত । (১) চৈতগ্ঠ চরিত কাবা, (২) 

চৈতগ্ চন্দ্রোদয় নাটক, (৩) আনন 

বৃন্দাবন চল্পু, (৪) কৃষ্ণ গণোদেশ 

দাঁপিক।, (৫) গৌর গণোদ্েশদ।পি কা, 

(৬) অথঞ্কার কৌন্তভ, (৭) চৈতন্ 
শতক, (৮) স্তবাবলা। তাহার রচিত 

সমন্ত সংস্কত নাটক ও কাখ্ গ্রস্থারলী 

ভক্তিরস ও সব্ধাণস্কারে পূর্ণ। তাল 
কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ঝরার় জীউরাহ তি 



পরমার্থ 
পল পাকশী পপ 7 

প্রাতষ্টঠ করেন। এবিগ্রহ অগ্তাপি 

বর্তমান আছে। বৈষ্থবাচার্ধ্য দর্পণ” 

গ্রন্থ মতে তিনি কাঁচড়াপাড়ার আধ- 

বাসী ছিলেন। অন্ুমান ১৫৭৩ খ্রীঃ 

অবে তিনি পরলোক গমন করেন। 

পরমার্থ_প্রমিদ্ষ বৌদ্ধ নৈয়ারিক 

পণ্ডিত । খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে 

তাহার জন্ম হয়। তিনি উজ্জরিনীর 

অধিবাসী ছিলেন। তাহার বয়ন যখন 

চল্লিশ বংনর, তখন লিগ়্াংবংশীয় চান 

সম্রাট উতটিএ (1) আদেশে 

চীনদেশ হইতে বু বৌদ্ধ শ্রমণ তীর্থ 

পর্যটনে ভারতে আগমন করেন। 

তাহারা মগধে উপাস্থৃত হইলে মমাট 

জীবিত গুপ্ত তাহাকে ত্র চীন অমণদের 

সহিত, দোভাধার কাজ করিবার জন্য 

টানদেশে প্রেরণ করেন। পরমার্থ বনু 

সংস্কত পুথি লইম! চৈনিক শ্রমণদিগের 

ফহিত চীনদেশে গমন করেন । ৫৪৬ 

খর: অন্দে তিনি চীনদেশের ক্যাণ্টল 

নগরে উপস্থিত হন এবং হুহ ৭ঙসর 

পরে চীন নমাটের শন লাভ কগেেন। 

ধন্ম প্রচার ও বৌদ্ধ ধন্ম প্রচারে নাহাময 

করিবার জন্থ ।তনি চীনদেশের নানা- 

স্থানে পর্যটন করেন । ৫৬৯ খ্রীঃ আবে 

চীনদেশেই তাহার মৃত্যু হয়। চীন 

দেশে থাকতেই তিনি বসুবন্ুর তর্ক- 

শান্তর এবং খন্সুবন্ধুর জীবন চিত চাল 

ভাষায় অগ্ুবাদ কারয়া।ছলেন। অগ্ঠা্ 

যে শকল এন্ক৪ তিন চীন ভাবায় সন- 

জীবনীকোবষ ১২৮০ 

বাদ করেন তাহাদের নান--মহাযান- 

সম্পরিগ্রহ, বন্ুবন্ধু রচিত অভিধর্ধ 

কোষ, অশ্বঘেষ রচিত মহাযান শ্রদ্ধোৎ” 

পাদ। 

পরমাদ্ী--তিনি হৈহয়বংশীয় ছিলেন 
এনং উড়িগ্ার গঙ্গবংণায় নরপতি প্রথম 

নরসিংহের ভগিনী চক্দ্রিক। দেবীকে 

বিবাহ করেন। তিনি-নরসিংছের 

প্রধান পেনাপাঁত ছিলেন এবং মুগল- 

মানদের সঙ্গে যুদ্ধে ণিহত হন (সম্ভবতঃ 

১২৯৪ খ্রীঃ অবে)। নরমিংহ প্রথম 

দেখ। 

পরমেশ্বর- তিনি একজন জ্যোতির্ব্দ 

পঞ্ডিত ও গ্রন্থকার। তিনি আন্য 

তট্টের কৃত“ আধ্যভট্ট তন্ত্র" নামক 

প্রসিদ্ধ গ্রস্থে+ এক টীক। প্রণন্থণ 

করেন । তাহার টাকার নাম ভট্র- 

দাপিক। ৮ | ল্রধাদের যজ্। নারে 

আধ্যশতট তন্ধের 

টাকাকার ছদেন। তাহার টাক? 

নান 'ভটি প্রকাশিক।? । পরশেখস স্বা॥ 

টাকার স্থালে স্থানে ্ষ্যদেবের টীক। 

হইতে চদ্ধত ক. এয়াছেন। ভটি প্রক। 

আর ৪ একজন 

শিকা অবদন্বন কানা প্রবন্তী এমখে 

ভাঙ্কঝাচার্ধা আধ্যভট্রে কোন "কাশ 

ক্রুট গ্রদশন কগিয়াছেন। পণমেশ্বর 

স্বীয় টাকায় ভাঙ্করের উল্লেখ কারন্ধা- 

ছেন। শ্ুঙপাং পরমেশ্বর । হুধাবে। 

যজ্জ, ও াম্বরের পরবন্তী ছিলেশ 

এতদ্বায়া ইহা ও বুঝ।ন বাইতেছে যে 



১২৮১ ভারভীর়স্তিসহাসিক পরন্ধদেব 

ভাঙ্করের আবির্ভাবের পরেও আর্ধ্য- 

উট্টের এইরূপ প্রতিপন্তি ছিল যে, তখনও 

তাহার গ্রন্থের নূতন টাক! প্রণয়ন 
করা আবশ্যক হইয়াছিল। উভয় টীকা 

সম্থপিত করিয়া আর্্যভত্তীয় পিদ্বান্ত 

নাম দিয়া ডাঃ কার্ণ (101. 90 ) 

সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর 

১৩৫২ শকে (১৪৩০ খ্রীঃ) বর্তমান 

ছিলেন। তাহার জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের 
অন্তর্গত কেরল প্রদেশের উত্তরাংশে 

ছিল। 

পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী- একজন 
বৈষুব পদ কর্তা। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাবীতে 

কাউ গ্রামে বৈদ্ভবংশে তিনি জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি নিত্যানন? প্রতুর 

( মতান্তরে দিত নন্দের পত্ৰী জাহৃবী 

দেবীর) মন্ধ্রশিষ্ত ছিলেন এবং খড়দরহে 

বাদ করিতেন। জাহণী দেবীর সহিত 

তিনি খেতুত্ীর মহোত্সবে গমন করিয়া 

ছিলেন এবং তথ! হইতে জাহবী দেবা 

যখন বুন্নাবনে গমন করেন, তখন তিনি 

রক্ষক ও অভিভাবকরপে তাহার সঙ্গে 

ছিগেন। টষব সমাক্গে তিনি একজন 

শদ্ধাভাঁজন ব্যক্তি ছিলেন। “চৈতন্য 

ভাগবত ও “চৈতন্য চরিতামুত” গ্রন্থে 

রুমেশ্বর সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। জাহ্নবী 

দেণার আদেশে তিনি তড়া আটপুর 

গ্রামে শ্রীগ্ীরাধ।গোপীনাথ বিগ্রহের 

প্রতিষ্ঠা কবিয়। তাহারই সেবাস্ত নিযুক্ত 

ছিলেন। বৈষব সমান্গে তাহার নগ্থস্ধে 
৯৩১ সপ ৩২ 

অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচণিত 

আছে। 

পরমেশ্বর কবীজ্দ্র- মহাভারত 
প্রণেতা বাঙ্গালী কবি। ববীন্ত্র পরমেশ্বর 

নামেও তিনি খাত ছিলেন। তিনি চট্ট. 
গ্রামের অধিনানী ছিলেন। 'পরাগলী 

মহাভারত” (আদি হইতে অভিষেক পর্ব 

পর্য্ত ) তিনি প্রণয়ন করেন। বঙ্গের 

শাসনকর্তা হোশেন শাহের (১৪৯৪-১৫২৫ 
খ্রীঃ) সেনাপতি পরাগল খার আদেশে 

তিনি এই মহাভারত রচনা! করেন। 

পরাগল থার আদেশে রচিত হইয়াছে 

বলিয়া, ইহার নাম পরাগলী মহাভারত 

হইয়াছে। এই মহাভারতে অনুমান 
১৭*০ শত শ্লোক আছে। খ্রীঃ 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি 
বন্তমান ছিলেন। 

পরম্ম দেব_-তিনি চালুক্য পরিদের 
সামন্ত নরপাতি দিউন চন্দ্রের পুত্র। 

গিউন চন্দ্রদেন যাদব, চালুক্ বংশের 
অতি বিশ্বস্ত সামন্ত নরপতি ছিলেন। 

তাহার তনয় পরম্ম দেবও তদন্ুরূপই 

ছিলেন। কিন্তু চালুক্য বংশের ক্ষমতা! 

লোপের সঙ্গে মঙ্গে নামন্ত নরপতিদের 

ক্ষমত৷ বৃদ্ধি পাঁইপাছিল । দক্ষিণে 

হযশ।ল বংশ ও উত্তরে যাদব বংশ প্রবল 

হইগ্াছিলেন। পরম্ম দেনের পুত্র 

পর্ঘযস্তই তাহার! চালুক্যবংশের আনুগত্য 

স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎপর তাহার! 

স্বাধীন হইয়াছিলেন। 
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পর়গুয়াম-_(১)গ্রীকষ্ের শিষ্য পরপ্ত- 
রাম ১৪৪৪ শকের (১৫২২ শ্রী: পুর্বে 

ভূপালবল্লভ' নামে যুদ্ধ মুহূর্ত সম্বন্ধে 

এক গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন | 

পর়গুয়াজ €(২)_তিনি গণপতি রাওল 

কৃত মুহূর্ত গণপতি গ্রন্থের টাকাকার। 
পরতরাঙ-_- (৩) একজন আমঘুর্কেদ 

শান্্রবেতা । “রসরাজ .শিরোমণি' 

নামক গ্রন্থ তাহার রচিত। 

পরগুরাম--(৪) একজন বৈষ্ণব 

কবি। গাব চরিত, স্থুদাম চরিত, 

প্রহলাদ চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার 

রচিত । ১৭২৬ শকে (১৮০৪ খ্রীঃ) 

তিনি বর্তমান ছিলেন। 

পরগুয়াম--(৫)হরচন্দ্র (হবচন্দ্র) নামে 

উত্তরবঙ্গের এক রাজার নাম পাওয়া যার। 

তাহার বংশে পরশুরাম নামে একজন 

রাজার আবির্ভাব হয়। তিনি উত্তর প্রান্ত 

হইতে তাহার রাঞধানী দক্ষিণপ্রান্তে 

অপসারিত করেন। এ সম্বন্ধে একটা 

কিশ্বদস্তী আছে। রাজ। পরশুরাম 

তাহার রাজ্য মাপিয়া ঠিক মধ্যস্থলে 

রাজধানী স্থাপন করেন এবং এই নব 

প্রতিষ্টিত য়াজধানীর নাম দিলেন 

“মাঝ গান”, অর্থাৎ কেন্তরস্থল। এই 
“মাৰ স্থান ক্রমান্থয়ে “মা স্থান এবং 

“মহান্থান নামে পরিবর্তিত হয়। 

পাল বংশ বিধ্বস্ত হওয়ার পর, রাজ। 

হ্রচঙ্জ যখন উত্তর বঙ্গে রাজত্ব করিতে- 

ছিলেন--ঠিক সেই সময়ে সামস্ত মেনের 

জীবনী*কোৰ ১২৮২ 

পুত্র হেমন্ত সেন প্রবল পরাক্রমে দক্ষিণ, 
পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে রাজত্ব করিতে 

ছিলেন। নবদ্বীপ তাহার রাঞ্ধধানী ছিল। 

ইহারই পুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ বল্লাল 

সেন এবং তৎপুত্র লক্ষণ সেন। 

রাজ। পরশুরাম ও লক্ষ্পণ সেন সম- 

সাময়িক। নুতরাং কিন্বদস্তী অন্থসারে 

যাহ! প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহাতে ইহাই 

অনুমিত হয় যে, 'হাস্থান গড়” পাল 

ংশের কীন্ঠি চিহ্ন নহে । ইহা! তৎপর- 

বর্তী ক্ষত্রিয় রাজাদের কীত্তির ধ্বংসাব- 

শেষ। এই ক্ষত্রিয় রাঙ্জাদের বংশ- 

ধরেরা রংপুর” দিনাজপুর, বগুড়া, 

কুচবিহার প্রভৃতি জেলায় “রাজবংশী 

বলিয়া অভিহিত । মহাস্থান গড় 

নির্মিত হয় খ্রীষ্ঠীর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে। কিন্তু পালবংশ খ্রীঃ দশম 

শতাব্দীর প্রারস্তেই বিধ্বস্ত হইয়।ছিণ। 

'মহাস্থনি গড়? মণ্ঘন্ধে উপরোক্ত জেলা 

সমূহে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে-_ 

রাজা পরশুরাম বাঙ্গালার মাঝ 

স্থানে আপনার রাজধানা স্থাপন করি- 

লেন এবং সুখে রাজত্ব কারতে লাগি- 

লেন। কিছুদিন পর, একদিন সন্ধার 

সময় রাজণাড়ীতে জনৈক মুসলমান 
অতিথি আমিয়া উপস্থিত হইলেন: 

অতিথির নাঁম "সুলতান পার? ! পীর 

মানে সাধু বাসন্গাসাবাক্তি, 

আরবা শক । 

বাহ হউক, রাজ অতিথিকে আশ্রয় 

ইভ: 
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দিলেন। অতিথি কিন্তু খান্ডদ্বব্য কিছুই 
গ্রহণ করিলেন ন| | শুধু তিনি প্রার্থন! 
করিলেন যে, রাল্পপ্রানাদের ফটকের 

পার্খে তাহাকে 'নমাজ' পড়বার জন্ত 

একটু জায়গা দেওয়া হউক। রাজ। 

সম্মত হইলেন, পীর সাহেবও ফটকের 

পাশে চম্মামন প!তিয়া 'নমাজ পড়িতে 

বদিলেন। এ 

ইতিমধ্যে এক অভূতপূর্ব ঘটন! 
ঘটিল। ফকিরের চন্মামনটা ক্রমশঃ 

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মমস্ত ফটক 

পরিবেষ্টন করিয়৷ অবশেষে চম্মাদনটা 

গাজ-অন্তঃপুরের দিকে অগ্রনর হইতে 

লাগিল। রংজ। পরম ধাশ্মিক, সুতরাং 

তান ফাঁকরের ঈশ্বর আরাধনায় বাধ! 

দিতে ভরসা করিলেন না। কিন্ত 

অবশেষে মহাবপদ উপস্থিত হইল। 

শীলা নামে পরশুরামের পরম।- 

সুনুরী একটা কন্ত। ছিল। চন্াসনটা 

অবশেষে তাহারই গৃহাভিমুখে অগ্রমর 

হইতে লাগিন। রাজা পুব্বেই প্রতিজ্ঞা- 

বদ্ধ হইয়াছিলেন, ফকিরের ধর্মকার্ষ্যে 

বাঁধা দিবেন না) সুতরাং তিনি প্রমাদ 

গণিলেন। এদিকে শীলা ধন্রক্ষার 

অন্ত উপায় ন৷ দেখিয়া, প্রানাদহইতে 

বাহির হইলেন চম্মামনও তাহার 

পশ্চান্ধাবন করিতে লাগিল। শীল! 

গাঁগলিনীর মত ইইয়! ধর্মরক্ষার্থে কর- 

তোয়ার পবিত্র জলে ঝাপ দিয়া আত্ম-. 

বিসঞ্জীন করিলেন। 

ভারভীয়-এঁতিহাজিক পরশুরাম 

মহান্থান গড় করতোয়া নদীর 

তীরে অবস্থিত। যে ঘাটে শীল! গ্রাণ- 

ত্যাগ করিয়াছিলেন, অগ্তাবধি লোকে 
তাহাকে “'শীলাদেবীর ঘাট” বলনা 
থাকে। সুলতান পীর অকৃতকার্ধ্য হইয়া 

প্রাণত্যাগ করিলেন।। যেস্থানে তাহাকে 

পমাধিস্থ কর! হইগাছিল, লোঁকে 

আজও তাহাকে 'ম্থলতান পীয়ের দরগ।” 
বলিয়। অভিহিত করে। " 
পরশুরাম চক্রবন্তী-.একজন গ্রন্থ- 
কার। “কালীন দমন”, 'মুদাম! চরিব্র» 

“গুরু দক্ষিণ।”, আক মঙ্গল', 'কৃষ্ণগুণ 

কথন”, 'জন্ম্টমীর ব্রতকথা নামক 

গ্রন্থগুলি তিনি রচনা! করিয়াছিলেন । 

পরগুরাম থাঞ্সা--তিনি নেপাল" 

রার্জের একজন সেনাপতি । নেপাল 

যুদ্ধের সময়ে, তিনি বাগমতী নদী তীরস্থ 

সীমান্ত প্রদেশের শাননকত্ত। ছিলেন। 

কয়েকবার পরাজিত হইয়া, এবার 

ইংরেজ গণর্ণমেন্ট খুব নানধানে প্রবল 

চারিদল সৈন্ত লইয়া নেপাল বুদ্ধে অব- 

তীর্ণ হইয়াছিলেন। (১৮১৫ শ্রীঃ)। 

তন্মধ্যে প্রধান দল জেনেরেল মরলির 

(1০7165) অধীনে রাজধানী কাটমুণ্ডের 

দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং মেজর 

ব্লেতশ অগ্রবর্তী হইয়। লীমান্তের শাসন- 

কর্তা পরগুরাম খাপ্পাকে আক্রমণ 

করেন । তাহার অধীনে অধিক 

সৈন্ত ছিল না। তথাপি তিনি অনীম 

সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়! সমরে শয়ন 
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করিলেন। এই যুদ্ধের ফলে তরাঁই 
গ্রদেশ ইংরেজের কুক্ষিগত হইল। 
পরশুরাম বড়,য়1-_তিনি আপগামের 

আহমবংশীয় রাজাদের সীমান্ত রক্ষক 

কর্ণচারী ছিলেন। হাদিয়া! চকি নামক 

স্থানে অবস্থান পূর্বক আপামে প্রেরিত 

সমুদয় মাপপত্রের গুহ আদায় করি- 

তেন এবং, বিদেশীয় শক্রর সংবাদ 
সংগ্রহ করিতেল। তাহার পুত্র হলি- 

রাম ঢেকিয়াল ১৮০২ খ্রীঃ আবে জন্ম- 

গ্রহণ করেন এবং ১৪ বৎসর বয়সে 

পিতার মৃত্যুর পরে উত্ত পদ লাভ 

করেন। 

পরগুরাম বিপ্র-পশ্চিম বঙ্গের এক- 

জন প্রাটীন কবি। তিনি চম্পক 
নগরীতে ব্রাঙ্গণকূলে জন্মগ্রহণ করেন। 

কষ্মঙল। ও “মাধণ সঙ্গীত” নামে 

তাহার রচিত গইথানি গ্রন্থ আছে। 

কুষ্ণমঙগল গ্রন্থথান। শ্রামস্ত।গবতের অন্ু- 

বাদ; উহা! পয়়ার ও ব্রিপদী ছন্দে রচিত 

এবং গানের পুস্তক বলিয়া! পরিচিত। এক 

সময়ে পশ্চিম বঙে কৃষ্ণমঙলের গানের 

অত্যন্ত নমাদর ছিল। মাধব মঙ্গীত ১১৯৩ 

বঙ্গাবে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে 

রাজ পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের 

কৃষকীর্ভন মাহাত্যাদি সন্গিণিষ্ট 

হইয়াছে । উহার রচনায় তিনি চৈতন্ধ 

চরিতামৃত, ভক্তিরসামৃওসিদ্ধু, রুদ্র- 

পুরাণ, ব্রচ্ম সংহিতা, মঙ্গীত দামোদর, 

কাপণ্য পঞ্জিক! প্রভৃতি গ্রস্থগুলির 

জীবনী-কোষ ১২৮৪ 

আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার রচন! 
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বঙ্গাব্ধের শেষাংশে তিনি বর্তমান 

ছিলেন। 

পরশুরাম মিত্র মুস্তৌকী-__১৮২৮ 
খীঃ অন্ধে তিনি নদীয়া! জিলার অন্তর্গত 

উল1 বা বীরনগরে প্রসিদ্ধ মিত্র 

মুন্তেফী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

তাহার পিতা অখিল নাঁথ মিত্র 
মুস্তৌফী একজন প্রকৃত জ্ঞানী ও 

আতশর দাতা ছিলেন। অখিলনাথ 

সর্ব ধর্ম সমন্বরের পক্ষপাতি ছিলেন। 

তাহার পুত্র পরশুরাম সংস্কৃত, আরবী, 

পররধী, উর্দ. ও মাতৃভাষায় অসাধারণ 
প্তত ছিলেন। কিন্তুতিনি নান্তিক 

ছিলেন। কৃষ্ণনগরে তিনি ওকালতি 

করিতেন। সেই সময়ে তিনি *প্ররূতি 

তত্ব বা নাস্তিক বাদ” নামক একথান। 

গ্রন্থ রচনা করেন। ইহ মুদ্রিত হন 

নাই। কিন্ধু বড়ই ছুঃখের বিষন ইহাপ 

গ্রথম খণ্ড প19রা ঘায় না। দিতান্ 

থণ্ড মাত্র পা9য়া গিয়াছে । তিনি 

পুব তাকিক ছিলেন । তকে ভ্াহীকে 

কেহ পরাজয় করিতে পারেন নাই: 

১৮৭৯ খ্রীঃ অন্দে তিনি পরলোক ম্শ 

করেন। 

পরশুরাম মিশ্র (১) তিনি একজন 
জো[তিষের প্ডিত। ঢুওরাভকৃত 

জাতকাভরণের তিনি একখ!নি উতকুই 

টীকা রূচন! করিয়াছিকেন । 
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পরশুয্পাম মিশ্র (২) গণেশ নুরী 
কৃত জ'তকালঙ্কারের তিনি একখানি 

টীকা রচনা! করিয়াছিলেল। 

পরশুরাম মিশ্র-(৩) তিনি চিন্তা মণি 
আচাধ্য বিরচিত ভাব চিন্তামণি গ্রন্থের 

এক টীকা বূচন। করেন । 

পরশুরাম আরু-তিনি একজন 

জ্যোতিষী তিনি প্রাণধর মিশ্র প্রণীত 

জাতক চক্ত্রিকাঁর একটা উৎকৃষ্ট টীকা! 

প্রণম্নন করিয়াছিলেন। 

পরহিতভভ্ত্র-_তিনি একজন কাশ্মীর 

দেশীয় পণ্ডিত। তিনি ধর্মকীর্ঠির 

বিরচিত প্রমাণ বিনিশ্চয়” গ্রন্থ তিববতীয় 

ভাষার অন্গবাদ করেন। মুল সংস্কত 

গ্রন্থ এখন পাওয়! ঘাঁয় ন]। 

পরাক্রম পীণ্ড--খীঃ দ্বাদশ শতা- 

বীর শেষভাগে দাক্ষিণাতোর পাও্য- 

রাঁজোর শঈ্গমতা ক্রমশঃ খর্ব হইয়াছিল। 

মাঁছুর নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। 

এই মময়ে মাছ্রার নিংহালন লইয়! 

পাগ্ডা ও তাহার প্রতিদ্বন্বা কুল- 

শেখরের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। 

অবশেষে কুলশেখর জয় লাভ করিগ়া, 

পরাক্রম পাত্য ও তাহার স্ত্রী পুত্রের 

বধ সাধনপুর্ধক মাহরার দিংহাসনে 

আপেহণ করেন। পরাক্রম পাত্য 

কুলশেখর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! সিংহল 

দ্বীপের অধিপতি পরাক্রম বাছর সাহায্য 

প্রার্থনা করিয্লাছিলেন। সেই সময়ে 

পরাক্রম বাহু সমম্ত দিংহগ জয় করিয়। 

অতিশয় ধলশ।লী হইয়াছিলেন। তিনি 
পাও্য রাজ্যের গৃহবিবাদের সুযোগ 

গ্রহ্ণপুর্ব্বক দাক্গিণাত্য বিজদ্নের অভি- 
লাষী হইলেন। তিনি পরাক্রম পাত্র 
দুতকে দাদরে গ্রহ্ণপুর্ব্বক, স্বীয় সেনা- 

| পতি লঙ্কাপুর দণ্ডনাথ ও জগদ্বিজয়কে 

তাহার মাহাধ্যার্থ ১১৭০ ত্রীঃ অব 

দাক্ষিণাতা জয়ে প্রেরণ * করিলেন। ৷ 
তাহার। মাছরার রাজ! কুলশেখরকে 

পরাস্ত করিয়া, পরাক্রম পাণ্ডের এক- 

মাত্র পুত্র বীর পাঁগুযকে গিংহাসন গ্রদান 

করিলেন । পরাক্রম পা্ডোের নিধন 

সময়ে তাহার এই পুত্র বীর পাও্য 

পণণয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সিংহল- 

দ্বীপপতি পরাক্রম বাহুর সাহায্যে পিভূ 
মিংহামন লাভ করিলেন। 

পরাত্রম বাছ-_তিনি সিংহল ত্বীপের 

অতিশয় পরাক্রমশাণী রাজ ছিলেন। 

তাহার শৌর্যবান্ দেনাপতি লঙ্কাপুর 
দণ্ডনাথ ও জগধিজয় দাক্ষিণাত্যের 

পাও্ডা রাজ্য জনন করিয়াছিলেন । চোল 

ও পাণ্য রাজ্য বিজয়ের পর, পরাক্রম 

বাহু চোল রাঙ্জের মুদ্রার অন্থকরণে 

এক জাতীয় মুদ্র। প্রচলিত করিয়া- 

ছিলেন। ১১৫৪ হইতে ১১৯৬ খ্রীঃ অব 

পধ্যন্ত মময়ের মুদ্র। পাওয়া গিয়াছে। 

পরাক্রম পাণ্তা দেখ। 

পরাগল খা-_বান্তি খার পুত্র পরাগল 
খা বঙ্গের শাসনকর্ত। নসরৎ শাহের 

শ্রঃ) সেনাপতি (১৫১৯-৮ ১৫৩২ 



পরাণশাহ 

ছিলেন। নসরং শাহ চট্টগ্রাম অধি- 
কার করিয়। পরাগল খাকে তাহার 

শাসন কার্ষ্যে নিধুক্ত করিয়াছিলেন । 
পরাগল: খ। অতিশয় বিস্তোৎসাহী 

ছিলেন। তাহার আদেশে চট্টগ্রামের 

ব্রাহ্মণ জাতীয় কবি পরমেশ্বর জৈমিনির 

ভারত সংহিত। অবলম্বনপূর্ববক পয়ারাদি 

ছলে মহাতাঁরত রচনা করিয়াছিলেন । 
ইহ1 পরাগল খাঁর নামানুলারে পরাগলি 
মহাভারত নামে খ্যাত। কবি পরমেশ্বর 

কবীন্ত্র উপাধি লাভ করিয়া, সম্মানিত 

হইয়াছিলেন। পরাগল খর উপযুক্ত 

পুত্র ছুটি খ! পিতার স্তায় বিস্কোৎসাচী 
ছিলেন। (পরমেশ্বর কবীন্ত্র ও ছুটি খ৷ 

দেখ)। চট্টগ্রামের ফেণী নদীর তারে 

জোরোয়ার থানার অধীন পরাগলপুরে 

পরাগল খাঁর বংশধরের! এখনও বস 

করিতেছেন। 

পল্লাণ শাছ--তিপি একজন অস।ধারণ 

দৈবশক্তি সম্পন্ন পীর ছিলেন। ঙিনি 

গ্ীহুষ্ের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ 
জালাল এমনির অনুসঙী অন্গতম দর- 

বেশ ছিলেন। তিনি গ্হট্রের দক্ষিণ 

কাঞ্থাড় পরগণার শাহুপরাণ গ্রামে বা 

কর়িতেন। তথার তাহার সমাধি 

জাছে এবং তাহার বংশধরগণও তথায় 

বাস করেল। 

পয়াশন়--( ১) রামানুচীয্যের প্রধান 

শিষ্ত কুরেশের পন্বী অগ্ডাল দেবী 

পরাশর ও ব্যান নাঁমে হই যমজ পুত্র 

জীবনী-কোব ১২৮৬ 

প্রসব করেন! তাহারাও পিতার স্তার 

অতি ভক্ত ছিলেন। কুরেশ দেখ। 

তিনি বাল্যকাঁলেই সর্ধ্ব্ত ভট্ট নাঙে 

এক দিপ্বিজয়ী পণ্ডিতকে হাতে এক 

মুক্তি বালী লইয়| বলিয়াছিলেন “বলুন 

দেখি আমার হাতে কত বালী? 

আপনি ত সর্বজ্ঞ*। *পগডিত নিরুন্তর 

হইয়া! পরাজয় স্বীকার করিলেন। 
পরাশর- (২) পরাশর একজন 

ঞ্র্যোতিষ শাস্ত্বের গ্রধাল গ্রন্থকার । 

তিনি শ্রী জন্মের তেরএত বৎসর পরের 
বন্তম।ন ছিলেন । তাহার রচিত গ্রন্থের 

নম “পরাশর তন্ত্র । এই গ্রন্থ এখল 

ছল্্রাপা বা লু । ব্রঙ্গা ম্বীর পুত 

ৰশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠ পোত্র পরাপরকে, 

পরাশর স্বার শিষ্য মৈত্রেরকে এই অ.৩ 

ছুলভ গুহ জ্যোতিব শাস্ত্র অধারন 

করাহয়াছলেন। 

পিদ্ধান্ত হইতে গ্রহভগণাপি সবার গসিপ 

গ্রন্থে দিয়াছেন। আঁব্যভটের মতে কাপ 

যুগ আরম্ভ হইবার অল্প পরে 'মাধ্য ও 

পরাশর গিদ্ধান্ত লিখিত হইরাঁছে। এহ 

গ্রপ্থ বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইরাছে 

কিন্তকেহ কেহ ইহ মুল গ্রন্থ নহে বণিয়া 

সন্দেহ করেন। পণ্ডিত ভৈরব, লক্ষমী- 

পতি, বাণীবিলাস, সদানন্দ, গঙ্গাধম, 

শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ইহার টাকা রন! 

করিয়াছেন। “পরাশর লঘু ব উড়,দার' 
প্রদীপ নামে পরাঁশরক্কৃত একথা ন। গ্রন্থ 

আছে। ভৈরব, পরমণ্ডরু, হীরারাম 

আ'ন্যও১ পরাশর 
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শর্মা প্রভৃতি ইহার টীকা রচন। করিয়া- 

ছেন। 

পরাশক্ব-__(৩) একজন আবুর্বেদ শাস্ত্র" 

বেত । তাহার রচিত গ্রন্থের নাম-- 

পরাঁশর সংহিতা । ভেড়, অগ্রিবেশ, 

জাডুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত, 
তাহার! সকলেই, আত্রেয় পুনর্বনুর 

শিধ্য ছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ 

নামে এক একখানি আমুর্ধেদ সংহিতা 

রচনা করিয়াছিলেন । 

পরাশর-(6) একজন জ্যোতি- 

ব্বিদ পণ্ডিত। সতাধুগের অব- 

সান কালে ময্নাস্থর নুধ্যকে তুই 
করিনা স্কট গ্রহগরণত লাভ ফরেন। 

কলিতে তাহাতে অন্তর দৃষ্ট হয়। 
হখন পরাশর চারুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন 

করেন' কালবশতঃ তাহাতেও কূল 

দোঁথন়) আধা ভট্ট তাহাকে পরিশোধিত 

করেন, তাছাও অস্ত হওম্াতে ছর্খ 

দিং্, বরাহমিহিরাদি তাহাতে স্ফুট 

নিবন্ধ করেন | তাহাও বখন আবার 

শিথিল হইল, তখন ব্রহ্ম তাহার 

স্কার করেন। 

পরাশর-__( ৫) রামানুজের অন্ততম 

শিষ্ঠ কুরেশের পুত্র 1 তিনি রামীনুজের 

আদেশে খিষুর সহম্র নামের তাস্ত 

রচনা! করেন। 

পাক্সক্কোষ- নারায়ণ প্রনত “ছান্দোগ্য 

পরিশিষ্ট প্রকাশ? গ্রন্থ পাঠে জানা বার 

তাহার পূর্বপুরুষ পঞ্ডিত পরিতোষ 

ভারভীয়-এতিহাঁলিক পরীক্ষিৎ 

“লোমপীথী” ও বেদের “দেহবন্ধ* স্বরূপ 

ছিলেন। তাহার পুত্র ধর্দও পিতার ভার 

বেদজ এবং বৈদিক ক্রিয়ায় পরম জ্ঞানী 

ছিলেন। তাহার! আঃ. অষ্ঈমশতকে 

বর্তমান ছিলেন। 

পরিবানু--সমাট শাহঞাহানেক দ্বিতীয় 

পুত্র স্থলতান শুজ! (১৬৩৯---১৬৬১ গ্রীঃ) 

বাঙ্গালীর শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি 

দয়ালু ও প্রজাপ্রিয় শাসনকর্তা! ছিলেন। 
তাহারই মহিষী পরিবানু অতিশয় বুদ্ধি- 

মতা, দয়াবতী ও অপরূপ রূপ লাবণ্য- 

বতী ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে অনেক 

গ্রামা গীতি রচিত হইয়াছিল। শাহ গুজ। 

'্সারাঁকান-রাজহস্তে নিষুরভাবে সপরি- 
বারে নিহত হইয়াছিলেন। (গুজ। দেখ)। 

পরীক্ষিৎনারায়ণ--ভিনি কুচবিহারের 
মুপ্রসিহ্ধ সেনাপতি শুরুধ্যজের পুত্র । 

গুরুধবজ জ্ষ্ঠ ভ্রাত। নরনারায়ণের অন্ু- 
মতি অনুসারে একটী নৃতন রাজ্য স্থাপন 

করেন। তাহার পুত্র রঘুদেব ১৫৯৩ 

সরা: অঝে রাজা হইয়া গদাধর নদীর 
তীরে একটা নগর স্থাপন করিয়! তথায় 

বান করেন। তাহার মৃত্যুর পর 

পরাক্ষিৎনারার়ণ রাজ হইয়াছিলেন । 
সেই সময়ে কোচবিহারপতি নর- 

নারায়ণের পুত্র লক্ীনারায়ণ কোচ* 

বিহারের রাজ! হইলেন। এই লক্ষ্মী" 

নারার়ণের সহিত পরীক্ষিতের বিবাদ 

সংঘটিত হয়। পরীক্ষিত এই বিপদে 
চাকার নবাবের সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়! 



পরীক্ষিত 

অকৃতকাধ্য হন। তৎপরে তিনি দিলীর 

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শরণাঁপর হইয় 

(১৬০৬ খ্রীঃ) সাহ্বাযা 'প্রাণ্ড হন? 

কিন্ত সসৈন্ঠে দেশে গ্রত্যাবর্তনকালে 

পাটনা নগরে গতায়ু হন; এদিকে 

ঢাকার নবাবের সৈশ্ঠ তাহার রাজ্য 

আক্রমণ করিয়া, অধিকার করিল। 

তখন এই রাজ্য ছুইভাগে বিভক্ত হয়। 

পশ্চিমে সৌণকোষ হইতে পর্বে মনান 
নদী পর্য্যন্ত পরীক্ষিতের পুত্র বিজিত- 

নারাণ এবং মনাস নদী হইতে পূর্বে 

দিক্র!ই নদী পর্যান্ত ভূভাগ পরীক্ষিতের 

ভ্রাত। বণিতনারারণ প্রাপ্ত হইলেন। 

পরীক্ষি€ শ্রীচন্দনপাল মাড়ি স্ুল- 
তান,রাজ।--তিনি মেদিনীপুরের অস্ত- 
পতি লারায়ণগড়ের দ্াবিংশতিতম নর- 

পতি। তিনি ১৭৬১--১৭৮২ খ্রীঃ অন্ধ 

পর্যন্ত রাঞ্জত্ব করেন। তাহার নমরে এক- 

দিকে মারাঠারদের উপদ্রব অন্থদিকে 

চুয়াড় জাতীয় ড/কাত গোবর্দন দিক- 
পতির উৎপাতে রাজ্যের অতিশয় ক্ষতি 

হইয়াছিল। গন্ধর্বব ও5নান পাল রাজ! 
দেখ। 

পরেশচজ্জ নন্দী, ডাক্তার--কণি- 
কাতা মেডিকেল কলেজের বিশিট 

রেসিডেণ্ট হাউস সার্জন ও সুচিকিৎসক। 
ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত নাছিরাবাদ 

গ্রামে ১৩১৩ বঙ্গাবে (১৯০৬ খ্রীঃ) 

তিনি জম্মগ্রহণ করেন। তিনি আশৈ- 

শব অধ্যবসায়ী ও উন্নতিশীল ছিলেন। 

জীবদী-কোব ১২৮৮ 

ত্রিপুরার বাঙ্গর। উচ্চ ই*রেজী বিস্ভালয় 

হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের 

সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দশ টাকা 

বৃ্ডি লাভ করেন। ক্রমে রনায়নশাস্ত্রে 

সম্মানের (17000015 ) সহিত 3. ৩০. 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ঢাকা 

বিশ্ববিগ্ভাণয়ের সুপারিশের বলে কলি- 

কাত। মেডিকেল কলেজে প্রবেশ জীভ 

করেন । ঢ।ক] অবস্থান কালে তিনি 

এক বৎসর কলেগের ছাত্রদিগের দ্বার! 

প্রকাশিত 'শতদল নামক ম!দিক পত্রি- 

কাঁর সম্পাদক ছিলেন। তাহার সম্পা- 

দনার পত্রিকাটির দিশেষ উন্নতি সাধিত 

হইয়াছিল । মেডিকেল কনেজেরও 

তিনি একজন মেধাণী ছাত্র ছিলেন। 

প্রতি পরীক্ষাতেই ভাল কল প্রদশন 

কঠিতেন। ১৯৩০২ শ্রীঃ তিনি এ বি 

পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। তাহার কাণো 

কলেজ করুপক্ষগণ বিশেষ বন্ধই ছিজেন। 

তজ্জন্ তিনি অর্তি এঙঠজেই কনিকা ত! 

মেডিকেল কলেজের হাউস মাজ্জনের 

পদ লাভ করিঘ্াহিলেন। ঈ গলে 

নিদুক্ত থারিবার দমনে তিন নান, মদ" 

গুণের জনক অন্নকাণ মধ্যেই বিশেষ 

সুখ্যাতি অজ্জন করিয়াছিলেন। 'ত্রপুর! 

জিলার কসবা থানার 

গুরুহিত গ্রামনিবাসী রায়লাহেব শ্রীযুত 

কামিনীকুমার দত্তের কন্তাকে বিবাহ 

করয়াছিলেন। বড়ই হঃখের বিষণ এই 
অসাধারণ প্রতিভাসম্পর উদ্বী়মান 

এলা কাধান 



১২৮৯ 

যুবক প্রতিভা বিকাশের প্রারস্তেই 
মাত্র সাতাপ বংনর বরসে ( বৈশাখ 

১৩৪০ বঙ্গাব্দ) (মে, ১৯৩৩) ছুরস্ত 

কলের। রোগে অকালে পরলোক গমন 

করেন। 

পণদত্ত-_তিনি ১৩৬ গোপ্তাবে (৪৫৬ 

গ্রঃ) সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন 

সৌরাষ্ট্রেরে মৌধ্যবংশায় সম্রাট চন্ত্র 
গুপ্রের রাজত্বকালে গিরিনগরের অনতি 

দূরে অবস্থিত পর্বহোপতা কার প্রাচীর 

নিম্মাণ করিয়া মৌরাষ্ট্রের শাসনকর্তা 

বৈগ্ভজাতীপ্ন পুষ্যগুপ্ত সুদর্শন হদের 

সৃষ্টি করিয়াছিলেন । পর্ণদত্ের সময়ে 

সুদর্শন হদের পাষ।ণ নিক্ষিত প্রাচীর 

জন বুদ্ধি ও ঝটকার ধ্বংম হইয়াছিল। 

পর্শদভের পুর চক্রপাণত শতহস্ত দার্ধ 

ও গ্রার স্তুতি হস্ত উচ্চ প্রাচীরদ্বাবা 

এই হর্দের জল রক্ষা ক রয়াছিলেন। 

পর্ধবগুপ্ত-তাঁন অভিনৰ নামক 
একজন সামান্ত লিপিকরের পৌত্র ও 

ম-গ্রামগুপ্তের পুর | তিনি গ্রথম জীবনে 

কান্দীরের শোণ্ডতিকবংশীয় অবস্তীবর্্মার 
মন্ী ছিলেন। পরে কাশ্টীরের অধি- 

পতি সংগ্রামদেবকে ধিনাশ করির] 

'নংহামন অধিকার করেন। সার্ধেক 

ব্সর রাজত্ব করিয়! তিলি পরলোক 

গমন করেন । তৎপরে তাহার পুত্র 

ক্ষেমগ্ডপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। 

পর্বত রায়। মহারাজ-_সস্তবতঃ 

্রীষীর় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে মহা 

ভারতীয়-এঁভিহাসিক পল্ট 
ব্রাজ পর্বত রায় আসামের অন্তর্গত 

জয়ন্তিয়া! রজ্যের অধিপতি ছিলেন। 

তাহার পরে মাঝ গোসাঞ্ি রাজ। হল। 

তৎপরে ক্রমে বুড়। পর্বত রায়, বড় 

গোসাঞ্ি (১ম), বিজয়মাণিকা, প্রতাপ 

রায়, ধনমাণিক্য প্রভৃতি রাজ। হন। 

পর্মাড়ী--তিনি কর্ণাট দেশের অধি- 
পতি ও কাশ্রীরপতি হর্যদেবের (১*৮৯- 

১১০২ খ্রীঃ) মমসামহিক রাজ! ছিলেন। 

কাশ্ীরী পণ্ডি বিহ্লন কিছুদিন 

পঙ্মাড়ীর সভাপগ্ডিত ছিলেন । রাজ! 

তাহাকে ণবগা পতি” উপাধি ও অন্থান্ট 

উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত 

করিয়াছিলেন। 

পল্টু সান্েব_ কবিরপন্থী সাধক। 
ফেজাবা?দ গলার নগপুর জলালপুর 

গ্রামে বাণিয়৷ বংশে তাহার জস্ম হয়। 

তিনি গৃহী স।ধক ছিলেন। তাহার গুরু 
ছিলেন সাধক গোবিন/ | তিনি সম্রাট 

শাহ আলমের সময়ে বর্তমান ছিলেন। 

তাহার রচিত কুগুলিয়। ছন্দের কাব্য 

অতিশয় জনপ্রিয় । “যে সত্যকে জানে 

তাহার আর দেশবিদেশ নাই । প্রত্যক্ষ 

সত্য বড় সত্য নহে, অন্তরের দেখা 

সত্যই বড় তা । ভগবান কোন 

সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহেন। জাতি 

পংক্তি ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়) নম্রতার় 

দোষ নাই”, ইহাই তাহার উপদেশের 

সারম্্ব। 



পলজিন 

পলসিন ( 0০1559705 )--একজন 

ভারতীপ গ্রীক নরপতি। পঞ্জাবের 

নিকবর্তা স্থানে তিনি রাজত্ব করিতেন । 

তাহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়। গিয়াছে। 

পল্পগঞ্ভীর তিনি উড়িষ্তার ভঞ্জবংনীয 

নরপতি। তীহার পিতার নাম যথা. 

স্ুখ। পুত্রের নাম শীলতঞ্জ ও পোৰ্র 
শক্রভঞ্জ। এই শক্রভঞ্জের ৮০* সগ্ঘতে 

(48৪ শ্বীঃ) প্রদত্ত একখান] দানপত্র 

পাওয়! গিয়াছে । 

পশুপত্তি_(১) ঠিনি ব্রাহ্মণ সর্ব 

প্রণেত। হলাদুধের জোষ্ট ভ্রাতা । তিনি 

শ্রান্ধরুত্য পদ্ধতি ও পাঁকযজ্ঞ পদ্ধতি 

নামে ছুইখান। গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের সেন- 

বংণীয় নরপতি লক্ষণ সেনের (হ্বীঃ দ্বাদশ 

শতাবী) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 

তাহার অন্য ভ্রাতা ঈশান “দ্বিজাহ্কিক 

পদ্ধতি” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। 

হলাযুধ দেখ । 

পণ্খডপত্তি__(২) প্রাচীনকালে নেপালে 
পণুপতি নামে এক রাজা ছিণেন। 

তাহার নামাঞ্কত তিন প্রকার মুদ্র। 

পাওয়া গিরাছে। প্রথম প্রকার মুদ্রায় 

একদিকে বৃষের ও অপর দিকে সুর্যের 

মূর্তি বা কোন চিহ্ধ। দ্বিতীর গ্রকার 
মুদ্রায় একদিকে ত্রিশুল ও অপর 

দিকে হুর্ধযের মৃত্তি এবং তৃতীয় প্রকার 
মুদ্রান্ধ একদিকে উপবিষ্ট রাজমুর্তি 
ও অপর দিকে সপুষ্প ঘট রহিয়াছে। 

জীবনী-কোষ ১২৯০ 

পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়--এক- 
জন সাংবার্দিক। তিনি “প্রভাবতী, 

নামক একটা দৈনিক সংবাদপত্রের 

প্রতিষ্ঠ| ও সম্পাদক ছিণেন। 

খ্রীঃ অবেধে উহা প্রকাশিত হম এবং এক 

বংসরকাল্ তিনি উক্ত পত্রিকার মম্পা- 

দক ছিলেন! তিন বতমরক।ল এই 

পত্রিকা! প্রকাশিত হইরাছিল। 

পসাদ পাল। (প্রসাদ পাল। )- 
একজন বিদূষী বেদ্ধ ভিক্ষুণী। তিন 
বিনয় পিটক ও সন্ত পিটকের পাঁচখা,ন 

গ্রন্থ হইতে এবং অভিধর্ম্বের সাতথ!নি 

হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। 

প্থাড়ী__কর্ণাট দেশের অধিপতি: 

তিনি কাশ্মীরপতি হধদেবের (১০৮৯ 

--১১০২ খ্রীঃ) ননদান পিক ছিলেন, 

কাশ্মীর পর্ডিত বিহ্লন কিছুপিন 

তাহার সভাপুত ছিলেন। 

পাগল। কানাই-নদীরা জিন 
উত্তর পিকে তাহার বানস্থান ছিন, 

কানাই গুরুর উপদেশপে কঠোর সাধন 

১৮৭৪ 

করতে যাইর। পাগল ইরা বান, পরে 

প্রকৃতিস্থ হন। সাধন ফলে 

অপুব্ব প্রতিভার বিকাশ ভর়। 

আলরে দাড়াইয়। এক নঙগে গন বচন! ও 

গান করিতে পাধিতেন, তাহার প্রায় 

মকণ সংগীতই আধ্যাত্মিক ভাবপুণ। 

শ্রুতার্দের মন তাহার মংগীতে মুগ্ধ হইত। 

তিনি খ্রীঃ উনবিংশ শতান্বীর শেষভাগে 

বর্তমান ছিলেন। 

1 

তাপ 
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১২৯১ 

পাগ্ুর বৈরোচন -তিববতের রাজ। 

প্রী-সঅবং-দি-বল্দান ( ৭৪*--৭৪৬গ্রীঃ ) 

ভারতবর্ষ হইতে অনেক পণ্ডিতকে 

তিববতে লইয়। যান। তাহাদের মধো 

পল্পসম্ভন ও তাহার শিষ্ত পাগুর 

বৈরোচন ছিলেন; তাহার! অনেক 

বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ 

করেন। তাহাদের নাম তিব্বতীয় 

ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়। রহিয়াছে । 

পাঁচকরি বন্দ্যোপাধ্যায়_-১৮৬৭ 
খ্রীঃ অন্ধে ভীগলপুরে, তাহার জন্ম হয়। 

সেই স্থানে তাহার পিতা উকিল 

(ছলেন। ভাঁগলপুর তেজনারায়ণ 

কলেজ হইতে বি, এ পাঁশ করিয়া! তিনি 

কিছুদিন কাঁশীতে অবস্থানপূর্ব্বক সংস্কত 

শিক্ষা করেন। তংপরে কিছুধিন সর- 

কারা চাকুরী করিয়াছলেন .  অধ্যা- 

পৃক্র কাজও কিছু!দন করিয়াছিলেল। 

'তনাখশিষ্ট নংবাদ পত্রসেবী বলিয়াই 

সুপার!চত। বঙ্গবাসী, |হতবাদী, বঙ্গ 

মতা প্রকৃতি কাগজের তিনি সম্পাদকের 

দারাত্বপূর্ণ কাজ অতি দক্ষতার সহিত 

করিয়া সুনাম অঞ্জন করেন। দেলিক 

নাকের তিনি কিছুদিন সম্পাদক 

ছিলেন। তিনি ইংরেজী বাঙ্গালা 

উভয় ভাষায় সমান ভানে প্রবন্ধাদি 

লিখিতে পারিতেন । অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 

কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়েরও তিনি 
কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন। আইন 
আকব্রীর বঙ্গানুবাদ ও চৈতন্ঠ চরিতা 

স্তারসীয়-এঁতিহাসিক 

তাহারই লেখনী প্রহ্থুত | 

পাচেয়াক্জী। 

মৃতের একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ 

করেন। সুরেশ সমাঁজপতির মৃত্যুর 

পরে কিছুদিন তিনি সাহিতা পত্রিকার 

মম্পাঁদকও ছিলেন। উমা, রূপলহরী, 

প্রভৃতি উপন্তান, ভিক্টোরিয়। চরিত 

১৯২৩ গ্রীঃ 

অকের ১৫ই নবেম্বর তিনি দেহত্যাগ 

করেন। 

পাঁচে ফিরিজী-_আণ্ট,নী ফিরিলীর 
পুত্র পাচু বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ 

থাঁর (১৭৩৯--১৭৪ এ) গোলন্াজ 

সৈন্তের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিজাতিতে 

পর্তগীজ ছিলেন। আলীবর্দী খার 
সহিত যুদ্ধে এই বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রাণ- 

ত্যাগ করেন। (১৭৪০ খ্রীঃ )। 

পাচেয়াঞ্স। মুদালিয়ার--এই দান' 
বারের অথে মাজ্জাজ সহরের পাচেয়াগ। 

কলেজ পরিচা।লত হইতেছে । ১৭৫৪ 

গ্রাঃ অন্দে বর্তমান কাঞ্জেভরম সহরে 

( কাঞ্চাপুর ) তাহার জন্ম হয়। ভূমি 
হইবার পূর্বেই তাহার পিতৃবিয়োগ 

হয়। তিনি বয়ংপ্রাণ্ড হইয়! দ্বিভাধীর 

বৃত্তি অবলদ্বন করেল। সেইকালে ইংরেজ 

রাঁঞ্ধ কন্মচারী নকলেই কোন না! কোন 

ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন, তাহার! প্রায় 

সকলেই এই দ্বিভাষীর সাহায্যে জিনিষ 

পত্রা্দি ক্রয় বিক্রয় করিতেন | ভাল 

দ্বিভাবী ন1 হইলে কাজ চালান খুব 

অনুবিধা হইত। পাচেয়াঞ্গ! একজন 

নুনিপুণ ছিভাষী ছিলেন। এই কার্যে 



পাটল 

তিনি বিলক্ষণ অর্থ উপার্জন করিয়! 

ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষ! এবং 

অন্যান্ত ধর্ম কার্যের জন্তও বথেষ্ট অর্থ 

ব্যয় করিতেন। তাহার একটা মাত্র কন্তা! 

ছিল। তাহাকে কিছু মর্থ দিয়! বাকী 

সমস্ত সম্পত্তি শিক্ষার জন্ত এক চরম 

পত্র ঘার। দান করিয়াছিলেন। তাহার 

মৃত্যুর পরে সেই টাক। সুদে ও আমলে 

সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হয়। সেই 
অর্থবার! পাচেয়াপপ। কলে স্থাপিত ও 

কয়েকটাবৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত হয়। 
এই কলেজ কেণল হিন্দু ছাত্রদের জন্ 

স্বাপিত হইয়াছে। 

পাটল্স--কাশ্ীরের অধিপতি পর্ন গুপ্ত, 

রাজাহইবার পুর্বে ছোজ 9 ভূভট নামক 

দুই মন্ত্রীকে রাজ্য চট আশায় 

দুই কন্তা সম্প্রদান করেন। জামাত। 
ছোক্জ মন্ত্রীর পুত্র মহিম। ও জামাতা 

ভুভট মন্ত্রীর পুত্র পাল রাঁজগৃহে 
থাকিয়া, রাজপুত্রবৎ বর্ধিত হইতে- 

ছিলেন। পরে ক্ষেমগুণ্ের মহিষী 

দিদ্দার সময়ে তাহার! বিদ্রোহী হইয়া 

ছিলেন। রাণী দিদ্দা গ্রতিপক্ষদিগকে 

অর্থভারা বশীভূত করিয়। পাটল ও 

মছিমার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন । 

পর্বগু$ দেখ। 

পাটকুমার- কোচবিহারের রাজা 

লগ্মীনারায়ণ ১৫৮৪--১৬২২ শ্রী; অব 

পর্যযস্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে 

পিতৃব্য পুত্র পাটকুমার বিস্রোহী হইয়া 

জীবনীশকোষ ১২৪ 

রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হন। 

রাজ] হুর্গে আশ্রর গ্রহণপুর্ববক বঙ্গের 

শাসনকর্তা মানপিংহের সাহাধ্য প্রার্থনা 

করেন | তিনি জেহাজ খ। নামক এক 

সেনাপতির অধীনে, রাজকে সাহায্য 

করিবার জন্য, একদল ৈম্ত প্রেরণ 

করেন। এই সৈন্ত দলের সাহায্যে 

লক্মীনারারণ, প।টকুঁনমারকে পরার্সিত 

ও বিভাড়িত করেন। কিন্ধ তদবধি 

কোচবিহাররাজ মুঘলের সামন্ত 

শ্রেণীভূক্ত হইলেন (১৬০১ শ্রী; )। 

পাণিনি-হুপ্রপিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকর- 
গিক। গান্ধারের অন্তর্গত শানুর (বন্ত- 

মাঁণ পঞ্জাবের অন্তর্গত আটকৃনগর ) 

গ্রামে দেখল পুত্রের গরমে ও দাক্ষা 

দেখীর গে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

শলাতুরে জন্ম বিয়া তিনি শলাতুরীয় 

লামেও খ্যাত ছিলেন! তিনি উপবষের 

শিষ্য ছিলেন ও পাট টলিপুত্র নগরে তাহার 

নিকট শিক্ষা 

কাত্যা়ন তাহার নহাধারা ছিছেন। পরে 

তি'ন হিমালয় পন্দতে গমনপুল 

দেবের আরাধনা করতঃ 

বরে ব্যাকরণ শানে প্রগাট জাল নাত 

করেন এবং অগ্তাধার়। ধাাকরণ প্রশমন 

করেন। তীহার নামান্ত্রনীরে এহ 

ব্যাকরণ 'পাণিনি শামে খ্যাত ! এত- 

দ্যতীত তাহার রচিত ধাতুপাঠ ও গপ- 
পাঠ নামক গ্রন্থও প্রসন্ধ। পণ্ডিত 

প্রবর বয়েটলিঙ্কের (06%০ ০ 73০৮ 

দাঁভ করিয়াছিলেন। 

টি মহ" 

ম্ঠাপেনলের 
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1101) মতে হ্রীঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীতে 

তিনি দীবিত ছিলেন। 

পা রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে 
জিত নামক জাতি বাস করে। তাহার! 

নাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত । পাও 

এইরূপ গোদারা দলের নায়ক ছিলেন। 

যোধপুরের রাণ! যোধের ষষ্ঠ পুত্র বিক1 

স্বীয় ভ্রাতা বিদাসহ বিকানীর রাজ্য 

স্থাপন করেন ॥ ধিক! প্রথমে মরু 

ভূমির কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা আক্র- 

মণ করিয়া! পরে জিতদিগকে আক্রমণ 

করেন। কজ্িতদিগের সকল দল 

সংমিলিত হইনা শেখসপর নগরবাণী 

পাও ৪ রোণিঘ়্ার মণ্ডমকে জিতদিগের 

প্রতি নখিবূপে বিকার পিকট প্রেরণ 

করিলেন। তাহারা বিকার নিকট 

প্রস্তাব করিলেন যে, বিকা তাহাদিগকে 

তাহাদের শক্রদের কবল হইতে রক্ষা 

করিবেন, গিতদের স্ব্ধ অবাহত রাখ- 

বন। এতন্যতাত তাহার! বিকাকে 

প্রতি একশত বিঘ। জমির রাজন্ব বার্ষিক 

দুই টাক। ও প্রতি পরিবার বার্ষিক এক 

টাক। করি! পুকুষাহুত্রমে ধিবে। 

ক] এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 

তখন পাওু ও তাহার মঙ্গী প্রস্তাব করি- 

লেন তাছাদের স্বত্ব রক্গার্থ রাজ! কি 

বাবস্থ। করিবেন ? বিকা তখন প্রতিশ্রুত 

হইলেন যে, তোমাদের বংশধরেরা 

অভিষেককালে রাজার লণগাটে রাজ 

টীক। না দিলে, তাহার! রাজ বলির 

_ ভারতীয়-এঁতিহাসিক পাতশ। 

গণা হইবে না। বিকার উদারতায় 

মুগ্ধ হইয়। দিতের চিরকালের জন্ত 

তাহার বশীভূত হইল। বিকা দেখ। 

পাঙুদ্াস-_বোধ হয় তিনি পা” 
শাক্যের বংশধর। বলদেব অবেবা- 

কারের পুত্র শ্রীধর, পাওুদাসের আশ্রয়ে 

থাকা ৯৯১ হীঃ অকে “পদার্থ ধশ্ম 

গ্রহ গ্রস্থের “নায় কনালী নামক 

টাক! রচন! করিয়াছিলেন। 
পাওুরজ স্বামী-একজন জ্োোঙি- 
ব্িরদ প্ডত। প্রসিদ্ধ জ্যোতি- 

ব্বিদ প্ডিত আধ্যভটের তিনি এক- 

জন শিষ্য ছিলেন। ভাস্বর আর্ধয- 

ভটের গ্রন্থের অন্ততম টাকাকার ভাস্কর 
পাওুরগ স্বামীর উল্লেখ করিয়ছেন। 

এতহ্াতীত তাহার মন্বন্ধে আর কিছু 
জানাযায় না। 

পাওুশাক্য_তগবান বুদ্ধের খুললতাত 

অনৃতোদন শাক্য। তাহার পুত্র পাগু- 

শাক্য। কেহ কেহ অনুমান করেন, 

এই পাঠুশাকা বদ্ধমানের অন্তর্গত 
গাওুয়াতে রাজত্ব করিতেন। 

পাতশ! বেগম--তিন অযোধ্যার 

নবাব নাধিরউদ্দিন হায়দরের মহ্যী। 
১৮৩৭ খ্রীঃ নালে সামান্ত অন্থথে হঠাৎ 

তিনি নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। 

৬খন তাহার মহিষী পাশ বেগম স্বীয় 

মনোনীত মুনাজ।ন নামক এক ব্যক্তিকে 

রাঁজ নিংহাসনে স্থাপন করিলেন। 

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের গ্রকত 



পান! ধাজী 

উত্তরাধিকারী নানিরউদ্দৌলার পক্ষ 

অবলঘ্বন করিলেন। সামান্ত চেষ্টাতেই 
পাতশ! বেগম ও মুনাজান বন্দী হই! 
কানপুরে প্রেরিত “হইলেন নাপির 

উদ্দৌোল! পুনঃ দিংহামনে প্রতিষ্ঠিত 

হইলেন ( ১৮৩৭ শ্রীঃ)। 

পাক্গ। ধাল্ত্রী _খীচি রাজ কুলে তিনি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংগ্রাম গিংহের 

পুঞ্রদের ধাত্রী কার্যে তিনি নিযুক্ত 

ছিলেন। উচ্চবংশীয়া রমণীরাই এই 
সম্মানিত পদে নিবুক্ত। হইতেন। তাহা- 
দের সন্ভালের৷ রাখাদের বিশ্বস্ত কার্যে 

সাধারণতঃ নিযুক্ত হইতেন। ধাত্রী 
পাল্লা রাণ! সংগ্রাম সিংহের পঞ্চম বর্ষীয় 

শিগুপুত্র উদয় সিংহের ধাত্রা কাধে 

নিযুক্ত! ছিলেন। অযোগা বিক্রমজিংকে 

পদচ্যুত করিয়া সর্দারের। যখন বন- 

বীরকে সিংহাপন প্রদান করেন, তখন 

তার] কঙ্জনাও করিতে পারেন নাই 

যে, বনবীর গিংহাসন লাভ কগিয়।ই 
রাঞজ্জকুলের এমন প্রতিকুলে দণ্ডায়মান 

হইবেন। বনবীর বিক্রমজিৎকে হতা। 

করিয়া অস্তঃপুরের দিকে আসিতেছেন। 

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ধাঁন্ী সমস্ত 

অবস্থ। বুঝিতে পারিগেন। এখনই 

উদয় সিংহের মন্তকে বনবীরের অনি 

নিপতিত হুইবে। ধাত্রী চিন্তা কা" 

বার৪ অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। 

ভাড়াতাড়ি বিশ্বস্ত সংবাদ দাত! নাঁপি 

তের হস্তে, উচ্ছি করণে পত্র দ্বার 

জীবনী”কোব ১২৪৯৪ 

আচ্ছাদন করিয়] নিদ্রিত উদয় সিংহকে 

স্থাপনপৃর্বক, প্রদান করিলেন। বলিয়া 

দিলেন নদী তীরে তাহার আগমন পরাস্ত 

অপেক্ষা! করিতে । পরিত্যক উদ্য়ের 

শয়ন খষ্টায় আপন পুত্রকে স্থাপনপূর্ধবক 

ভীষণ পরিণামের অপেক্ষায় রছিলেন। 

বনবার ক্ষণকাল পরেই তথায় উপ/স্থৃত 

হইয়া উদ্ম্ম মিংহের কথ। জিজ্ঞান। 

করিলেন । পান্না! অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাহা 
দেখাইয়। দিলেন। পাষণ্ড নিদ্রিত 

নিরপরাধ শিশুর মন্তক ছেদন কারিরা 

তাবিল, তাহার পিংহাসন নিক্ষণক 

হইল। একবারও ভাখিল না, এই 

পাপের ফণ তাহাকে ভোগ কাঁপিতে 

হইবে । এদিকে অবরোধবানলা রমণী- 

গণ ধাত্রীর এই মহৎ ও উদার অনুষ্ঠানের 

বিষয় কিছুই জানিতে পারিণ লা! 
তাহারা উদয়ের মৃত্যুতে করুণ পোলে 

রোদন করিতে লাগিলেন। আন পানা, 

আপনার প্রাণের কুমারকে 

জনস্ত চিতায় স্থাপন করিয়া হদয়ের 

সমব্ত ছুঃখ ক্লেখকে আংবরণ 

আঞরজলে চিতাগি পিন্বাণপূবরক নদা 

তীরে উপস্থিত হইলেন) ধন্ধ পানু, 

ধন্ত ভারত, আজ তোমার মঠ মী 

রত্র বক্ষে ধারণ করিন। তারতভূন ধন 

৪ পবিঞ ; জগতে যতদিন মতত্বের 

গৌরৰ থাকবে, ভোমার নাম ৩তদিন 

গৃহে গৃহে পুর্জিত হইখে উদয় সিংহ 
দেখ 

নারবে 

কাযা 
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পান্নালাল মেহতা রায় মহা” 

মাননীয় সি, আই, ই-_উদয়পুরের 
মহারাজের মন্ত্রী। ১৮৪৩ খ্রীঃ অবোর 

আগস্ট মাসে এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাহার 

জন্ম হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়। 
ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণকালে, ১৮৭৭ 

ত্রী; অবে রায় উপাধি এবং উদয়পুর 

রাজের মন্ত্রী বলিয়। মহামাননীষু (1713 

17500110700) এই সম্মানজনক উপাধি 

প্রাপ্ত হন। তাহার পুর্বপুরুষ করমটা'দ 

মেহতা, বছ পূর্বে বিকানীরের রাজার 
মন্ত্রী ছিলেন এবং দিল্লীপ সম্রাটের নিকট 

হইতে সম্মানজনক মেহত৷ উপাধি ও 

জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রী: 

ষোড়শ শতাবীর শেষভাগে করমচাদ 

মেহতার এক পৌত্র উদয়পুর রাজ্যে 

গমন করেন এবং এই স্থানেই বাস- 

স্থান স্থাপন করেন। তাহার বংশধর 

আগরজী মেহতা ও হংসরজজী মেহত।ঃ 

মহারাজ অরিমিংহের রাজত্বকালে 

১৭৬২ খ্রীঃ অন্দে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত 

ছিলেন। তাহার ছগ ও মঙ্গলগড় 

জিলার অধ্যক্ষ ছিলেন। আগরজা 

মেহতাঁর বংশধর, দেবাচাদ মেহুত।1, 

শেরনিংহ মেহত। ও গোকুনচাদ মেহতা, 

পান্নালাল মেহতার পুর্ধে উদয়পুরের 

মহারাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৮৬ 

বব; অবে তাহার পিতা মুরলীধর 

মেহতা পরলোক গমন করিলে, পান্না- 

লাল প্রধান মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হন। 

ভারতীয়স্এতিহালিক 
পাম 

তাহার পুত্র কুমার ফতেলাল মেহতা 

১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 

পাক্সনালাল শীল--কলিকাতার মধ্য- 
বন্তী কলুটোলার প্রমিদ্ধ দানবীর 
মতিলাল শীলের তিনি তৃতীয় পুগ্র 

ছিলেন। তিনি পিতার বহু সদ্গুণের 

অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার নায় 

বাণজ্য ব্যবসায়ে বনু অর্থ উপার্জন 

করিয়। জমিদাণী ক্রয় করেন। তিনি 
তাহার পিতার গ্ভার দয়া দাক্ষিপ্), 

দানশীলতা ও মহান্ুভবতার অতিশয় 

জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি স্বীয় কার্যে 

পিতার সুনাম অধিকতর উজ্জল করিয়া- 

ছিলেন। রাজনরকারেও তাহার যথেষ্ট 

সম্মান ছিণ। এই মহাজ্বা ১৯০২ 

শ্রঃ অবে পরলোক গমন করেন।' 

তাহার পরলোক গমনের পর তাহার 

সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মাণিকলাণ শীল 

মহাশয়, বেলগাছিয়। মেডিকেল কলেজ 

সংলগ্ন রোগ নিবাসের একটী অংশ বহু 

অর্থব্যয়ে নিন্মীণ করিয়া! স্বীয় পিতার 

নামে উৎসর্গ করিয়! দিয়াছেন । বেল- 

গাছিয়ার উচ্চ ইংরেজি বিভালয় তাহার 

পুণ্য শ্বতি বহন করিয়া আসিতেছে। 

এই বিগ্তালয়ের বিশেষত্ব এই যে এই 
স্বানের ছাত্রের বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন 

করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন ন! 

কোন শিল্পকার্ধ্য শিক্ষা! করিতে পারে। 
পাম ছেইবা--তিনি মপিপুরের রাঁজা। 
তাহার অন্ধ নাম করিমনওয়াজী | ১৭১৪ 



পারতেজ 

তীঃ অবে তিনি সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। ব্রিপুরাপতি দ্বিতীয় ধর্ম" 

মাণিক্যের তিনি সমসামগ়িক। যে 

সময়ে ধর্ম মাণিক্য মুসলমানদের সহিত 

যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, মেই সময়ে নীমান্ত- 

বর্তী একদল ত্রিপুর সৈন্ত পরাস্ত করিয়! 
পাম হেইব। এগ্রিপুর! বিজদ্বী* উপাধি 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই মনয়ে 

গ্ীহট্রের গোঁসাইগণ মণিপুরে প্রবেশ 

করিয়। মণিপুরীদিগকে মহাভারতঠোক্ত 

বন্রবাহনের বংশধর বলিয়। প্রচার 

করেন। তাহাদের দেশকে মাণপুর 

রাল্য বলিয়। প্রচার করেন এবং মণি- 

পুরিরা বৈষ্ঞব ধর্ম গ্রহণ করে। পর- 

বন্ধাকালে শাপ্তিপুরের গোস্বামীর 
মণিপুরের রাজাকে দীক্ষা এদান 

করিয়াছিলেন। 

পারভেজ--তিনি দিল্ল।র সম্রাট জাহা- 

লীরের দ্বিতীয় পুর । তাহার মাও 

সাহিব জামাল, থাঁণ। হাসনের কন্তা 

ছিলেন। ১৫৯০ শ্রীঃ অন্দে (হিঃ ৯৯৮) 

কাবুল নগরে তাঁহার জন্ম হয়। সেই 

সময়ে জাহাঙ্গীর কাবুলের শাসনকত্তী! 

ছিলেন। পারভেজের প্রতি জাহ!লীর 

শাহ গ্রীতিমান ও নন্থষ্ট ছিলেন না। 

পারভেজ উচ্চাকাজ্কাবিহীন নিরীহ 

প্রকৃতির লোক ছিলেন । রাজকুমার 

খুরম বিদ্রোহী হইলে, তাহাকে 

দমন করিবার জন্য পারভেজ ও মহবত 

খ| দাক্ষিণাত্যে গ্রেরিত 

জীবনী”কোষ ১২৯৬ 

খুরম পরাপ্রিত ভইরা উড়িস্যার 

পথে বাঙ্গাল দেশে গমন . করেন। 
তৎপরে এলাহাবাদের নিকট জুনি 

নামক স্থানে আর একবার রাজকুমার 

পারভেজ,. খুরমকে পরাস্ত কারয়। 

ছিলেন' পারভেজ পিতার জীবিত- 

কালেই মাত্র ৩৮ বৎসর বরসে ১৬২৬ 
খ্রীঃ অব্যে (হিঃ ১০৩৫) বুরহান” 

পুরে পরলোক গমন করেন। 

পারস্কর- একজন বৈয়াকরণ। তিনি 

পাঁণিণির পূর্ববর্তী ছিলেন । 

পীরুলবাল। মুখোপাধ্যায়--এক- 

জন বিশিষ্ট বাঙ্গাণা মহিল1 দেশকন্ী | 
১৯৩০ খ্রীঃ অব্দের মত্যা গ্রহের আন্দো- 

লন্র সমর ঠিনি কংগ্রেসের কার্যে যোগ 

দান করেন। মেই সময়ে হাবড়ায় 

একটী নারী সতাগ্রভী সদিতি স্থাপিত 

হয় এবং তিনি তাহার দুখ অম্পাকা 

শিনুক্তু ছলেন। 

অক্রান্ত ভানে বাড়ী খাড়া যাহা স্বদেশ 

প্রচার করিহেন। 

আন্দোলনের 

হইব তখন তান 

১৯৩১ খ্রাঃ অবার 

গমগ।তলি মকরাইল 

থালা অন্তত বুনাগোড়ে শিবাপর্রব 

সত্যাগ্রহীদল পরিচালনাকাঁলে গ্রেধার 

হল এনং খিচাগে তিন মাসের কানা" 

দগড লাভ করেন। বথালময়ে মুক্তি 

লাঁত করিয়া 1তশি গুনবাঁয় 

জেলার পাঁচলা, বাগনান, সাকরাইন 

প্রভৃতি স্থানে স্বদেশী প্রচার কাযা 

ইাবড! 

ইল । | চীলাইতে থাকেন এবং তজ্জন্ত মুগ- 



১২৯৭ 

কল্যাণে গ্রেপ্তার হন। এইনার বিচারে 
তিনি চারি মাসের কারাদণ্ড লাভ 

করেন। চারি মাস পরজেল হইতে 

মুক্তি লাভ করেন, কিন্ত তীহার স্বাস্থ 
ভগ্ন হয় এবং নান! রোগে আক্রান্ত 

হইব! পড়েন। ১৯৩৫ শ্রী; অবের 

১৪ই অক্টোবর মোমবার (১৩১২ বঙ্গা 

আহশ্বন)নি পরলোক গমন করেন। 

তিনি হাবড়ার বিশিষ্ট কংগ্রেন কক্া 

শ্ীহুক্ত প্রভালচন্ত্র মুখোপাধ।ায়ের 
স্যোগা। মধন্্সীণী ছিলেন। 

পা্জিটার, ফ্রেডারিক ইডেন - 
(17760071015 15801 1১8101600 খাত 

নাম! ভারঠীর পুধাতববিদ্। ০৮৫২ 

হী; অন্দে ইংলগে ভাহা। ভন্ম হয়। 

তাহার পিতা রবারট পা্টার একজন 

ধন্মযাজ ক ছিলেন। বিখাত অক্সফোর্ড 

বিশ্বতিগ্ভালয়ে তাহার শিক্ষা মদাপন 

»ম। কতা ও মেধাবী ছাএকঈপে তিশি 

থাত হিলেন। ১৮৭৫ শ্রী; অবে ণিবিল 

নাবধিজ |]. 0, 8.) পরাক্ষান্স উন্তীর্ণ 

ইন [ঠন সরকারা চাকুরী লইয়া 

বাঙ্গালাদেপে আমেন। চলিশ বখমরেরও 

আধককাল বিভিন্ন ক্ষেতে কতীত্বের 

মহিত কান কর] ১৯০১৩ খ্ীঃ অব 

অবদর গ্রহণ করেন। তৎপূর্য্বে ছুই 

বংসরকাপ কণনিকাতা হাইকোর্টের 

অন্যতম বিচারপতি হইয়া'ছলেন। 

কর্মপ্দীধনে তিনি আইন ও রাজস্ব 

সম্বন্ধে করেকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

১৯৩---১৩৪ 

ভারতীয়-এতিহাসিক পার্জিটার 

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় পৃরা- 

তবে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ 

স্কল শিষয়েই তিনি প্রভৃভ গবেষণা 

করেন। কপিকাতার এপিয়াটিক সোনা- 
টির (18০)9] 481%510 9০০1865 ০£ 

'13806%] ) মুখপরে তাহার বন্থ হথচি- 

স্তত প্রবন্ধ গ্রকাশিত হয়। তিনি 

প্রথমে কিছুকাল এ বিঘজ্জন পরিষ- 

দের কার্ধযাধ।ক্ষ (99016৮5) ও পরে 

উহার পরিচালক ( 7:63109906 ) হন। 

১৮৮৮ শ্রীঃ অবে' তিনি মার্কঙেয় পুরাণ 

ইংরাগিতে অচ্বান কর! প্রকাশ 

ক্ধিতে আরম্ভ করেন এবং ১৯০৫ খ্রীঃ 

অন্দে উহ! শেষ হয়। এততিন্ন তাথার 

রচিত 1)71)886108 0£ 6119 [0811 

4১৮০ (১৯১৩ শ্রী;) এনং 400190% 

110012 [190161018 

(১৯২২ ীঃ) গ্রন্থ দুইথ।নি পৌগাণিক 

ইতিহান আলোচনার অপরিহার্ধা। 

ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তিনি 

এই মকল বিষয় চর্চ। হইতে নিবৃত্ত হন 

নাই। 

0791)1)109, [17010 এ 00108] ০£ 60৩ 

11715607108] 

[0019 406140809 120- 

1503%] 4৪19610 8০9019%0 ০: 0198৮ 

721, প্রভৃতি পত্রিকার তাহার বহু 

গভীর গব্ষেণ। প্রত প্রবন্ধ বলী গ্রক।- 

শিত হর । মধ্য এসিয়ার আবিস্কৃত 

বৌদ্ধ পুথি সমৃছ্র সংকগনে তিনি 

হর্পণেল সাহেবের (107. &, 2১ 2 

[7061516 ) একজন বিশিষ্ট সহযোগী 



পার্থ 

ছিলেন। ১৯২৩ শ্রী; অন্ে পূর্বোক্ত 

রয়েল এপিয়াটিক সোসাইটির শত 

বার্ধিক উপলক্ষে যে বিশেষ পরিচয় 
গ্রন্থ (09706609170 $০1017)9 ) প্রকা- 

-শিত হয়, তাহ! গ্রধানতঃ তাহা রই চেষ্ট। 

ও পরিশ্রমের ফল। তিনি কিছুকাণ 
প্রা সোগাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন 

. এবং ১৯৬৯ ্রীঃ অবে প্যারী নগরীতে 

অনুঠিত প্রাচ্য বিষ্য। সম্মেলনে উহার 

গ্রতিনিধি হইয়৷ গমন করেন । 

মহাভারত রামায়ণ পুরাণাদিতে 

উল্লেধিত ভৌগঙ্জিক নামের বর্ত- 

মান স্থিতি নির্দেব তাহার এক 

প্রধান কীর্তি। ব্রাক্ষণ্য সাহিত্যও 

ক্ষত্রিয় সাহিত্য স্বতন্ত্র ভারে বিচার 

করিয়। তিনি প্রাচীন সমাজের অবস্থা 

নির্ণয়ের প্রয়ানী হুইম্াছিলেন। কলি 
অফের বিচার করিয়া ভারতের সভ্য- 

তার গ্রাচীন্ত্ব তিনি প্রমাণ করিয়।- 

ছিলেন। পুরাণাদি সন্ধে ত'হার 

আলোচল! অতি মুল্যবান । 

তিনি কলিকাতা হাইকোটের অন্ত- 

তম বিচারপতি হেনরী রেতারলীর 

কন্তাকে বিবাহ করেন। মৃত্যুকালে 

(ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ খ্রীঃ) তাহার এক 

কম্! ও এক পুত্র বর্তমান ছিল। 

পার্থ--তিনি কাশ্মীরের শৌগ্ডিক 
বংশীয় নরপতি অবস্তী বর্ম(র বৈমাত্রেক 

জাঁতা। শৃরবন্থীর প্রপৌজ, সুখ বন্দার 

পৌত্র ও নিঞ্জিত বর্ধথীর পুত্র | 

জীবনী-কে।ৰ ১২৯৮ 

কাশ্মীরে আন্মকলহ থাকায়, একদল 
লোক গোপাল বন্ধার মৃত্যুর পরে 

(৯০২--৯০৪ গ্রীঃ) নিজ্জিত বর্মাকে 

অতিক্রম করিয়। তাহার পুর পার্থবে 

সিংহাসনে গ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি 

নিরাপদে রাজ্য শানন করিতে পারেন 

নাই। ৯*৬--৯২১ খ্রীঃ অব্ব পর্য্যন্ত 

তিনি রাজ্য শানন করেন। তংপরে 

তন্ত্রীদল প্রবল হইন্লা তাহার পিত! 

নিজ্জিত বর্মাকেই সিংহাসন প্রদান 
করেন। তাঁহার শেষ জীবন অতিশয় 

শোচনীয় হইর়াছিল। তাহার পাষণ্ড 

পুত্র অবস্তী বন্মা লোক দ্বারা তাহাকে 

নিহত করিয়াছিলেন। (নিজ্জিত বর্ম 

দেখ)। 

পার্থসারথি মিশ্র-তিনি একগন 
বিখ্যাত মীমাংসা শান্্বকার। তিনি 

জৈমিনি স্থব্ের উপর “শাস্থ দীপিকা, 

নামে এক টাক! রচন! কিনাছিলেন। 

ইহ] ভিন্ন [তিশি মীমাংস। বার্তিকের 

উপর গগ্ভাররত্রাকর? নামে এক টাকাও 

রচন। কারয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি শ্রী; 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 

পার্ববতীকান্ত বাচস্পতি -উনবি:শ 
শতান্দীর মধাভাগে তিনি পঞ্চকোটের 

রাজমভার সভাপগ্িত ছিলেন। তিনি 

ত্কালে নব্যন্তায়ের একজন অসাধারণ 

পরত ছিলেন। তাহার রচিত নব্য 

গ্ঘাসের 'পাত্রকা” নামক গ্রন্থ তৎকালে 

দেশ বিখ্যাত ছিল। 



১২৯৯ ভারভীয়-এতিহ।সিক 

পার্বর্বতীচরণ তর্কতীর্থ” মহামনো- 
পাধ্যায়-_-তিনি একজন দেশ বিখ্যাত 

নৈয়ািক পণ্ডিত ছিলেন। তাহার 

জন্ম স্থান ফরিদপুর জিলার গন্তর্গত 

কোটালী পাড়! গ্রাম। ১৮৬২ শ্রীঃ 

অবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

পূর্ব পুরুষের! বিস্তাদানের জন্ত বিখ্যাত 

ছিলেন।" যৌবনের প্রারন্তে কলি- 

কাতায় আপিয়! বাগবান্ার অঞ্চলে 

টোল স্থাপন করেন। এবং তদর্থে 

বহু ব্য়ও স্বয়ং বহন করেন । অল্লকাল 

মধ্যেই তীহাঁর বিগ্তাথ্যাতি চতুর্দিকে 

বাপ হয়। মহারাজ যতীন্ত্রমোহন 

ঠাকুর তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে 

স্বীয় মভাপগ্ডিতের পদে বরণ করেন। 

মহারাজ প্রপ্ভোতকুমার ঠাকুরও 

তাহাকে) ভাহ।র স্বর্গীয় পিতারই স্থায় 

শন্ধা করিতেন । গবর্ণমেন্ট তাহাকে 

মহামহোপাধ্যান উপাধি প্রদানপুর্বক 

নন্ম'নিত করিম্াছিলেন । তাহার মৃতু।র 

পচ মাস পুব্ধে তাহার মহধন্মিণী পর- 

শেক গমন করেন । তিনি ১৯৩২ 

গ্বীঃ অন্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী পরলোক 

গমন করেন। তাহার একমাত্ত পুত্র 

শ্রীবুক্ত পতগ্রলী ভট্টাচার্ধ্য এম? এ, ও 

সাত কন্ত! বন্তমান। 

পার্রবতীচরণ দাস--একজন সংবাদ- 

পত্রনেবী। তিনি 'নংবাদ মৃতাঞ্জয় নামক 

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩৭ 

প্রঃ মন্ষে উহা গ্রকাশিত হইয়াছিল। 

পার্ববতীচরণ রায়--তিনি উত্তর 
রাচীয় কার়গ্থবংশীয় রাঁজ। নরপতি 

রায়ের অধঃস্তন ৯ম পুরুষ ও মুর্শিদ! 

বাদের অন্তর্গত পাচথুপীর রায় বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি তংকাণীন 

বাঙ্গাল, বিহার ও উড়িস্য।র দেওয়!ন 

দর্পনারায়ণ রায়ের কন্তাকে বিবাহ 

করিয়। প্রচুর ধন সম্পত্তি ও নবাব 

হইতে পরায়" উপাধি পাইয়াছিলেন। 

তিনি যথেষ্ট অর্থ বায়ে বছ দেব মন্দির 
প্রতি! ও জলাশয়াণি খনন করাইয়। 

সুনাম অর্জন করেন। তিনি মাত্র 

ত্রিখ বৎসর বয়মে অকালে দেছত্যাগ 

করেন। তাহার পোস্তপুর রামশক্কর 

রায় তৎপরে সম্পতির অধিকারী-হন।' 

তাহার বংশধরের। এখনও পাচথুপীর 

বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন । 

পার্বধতীর্দেবী _বারেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত 
একটা কয়ার রাজাদের জাতি গ্রচণ্ 

খার পরী। প্রচণ্ড খ। কোন কারণে 

রাজাদের উপর বিরক্ত হুইয়! শা" 

জাহানের আশ্রয় লইরাছিলেন। 

শ(হজাহান তাহাকে রোহিল খণ্ডের 

স্বাদার নিযুক্ত করেন। নেই 

স্থানে তিনি গঙ্গা প্রনাদ তেওয়ারীর 

কন্ঠ! পার্বতীদেবীকে বিবাহ করি! 

শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে সামাজিক 

দলাদলি আরস্ত হয়। তাহার পঞ্গতূক্ত 

লোকেরা রোহিলাপটির কুলীন নামে 

খ্যাত হইলেন। প্রচণ্ড খ! দেখ। 



পার্বভীনাথ 

পার্বভীনাথ--একজন বাঙ্গালী গ্রন্থ- 
কার | “নলোদয়' নামক গ্রন্থ তাহার 

রচিত। 

পার্খবজী বাজীরাও মোয়ে-_-বিজ।- 
পুরের প্রতিষ্ঠাতা ইউদফ আদিল শাহ, 

তাছার অন্ততম মারাঠ|! সেনাপতি 

পার্শ্ব বাজীরাও মোরকে মহাবালেশ্বর 
ও তাহার নিকটবর্থা প্রদেশ জাঃগীর 

স্বরূপ দিয়াছিলেন। তাহার পুত্র 

যশোবস্তরাও একজন বীর পুরুষ ছিলেন। 

পাশ নাথ--টজৈন তীর্থস্করদিগের মধ্যে 
পার্শনথ ও মহাবীরই প্রধানতঃ এঁতি- 

হাসিক ব্যক্তি বলিয়! শ্বীকৃত। ভগবান 

পার্থনাথ জৈনদিগের ত্রয়োবিংশতি 

তীর্ঘস্কর। তাহার পিতা অশ্বযেন 

বারাপসীর ইক্ষ।কুবংশীয় রাপ্গাছিলেন। 
পার্থনাথের মাতার নাম বাম দেবী। 

পুত্রের জন্মের পূর্ব্বে বাম! তবী চৈত্র 

মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে 

বিশাখ! নক্ষত্রের যোগ হইলে, নিদ্রা 
'বস্থায় চতুদ্দশটি অদ্ভুত খ্রগ্ন দর্শন 
করেন। উহার কিছুকাল পরে ভিনি 
গর্ভ ধারণ করেন এবং পরবর্তী পৌষ 

মাসের কৃষ্ণপঙ্ষগীয়্ দশমী তিথিতে পুন- 

রায় বিশাখ। নক্ষত্রের যোগ হইলে 

পার্থনাথ ভূমিষ্ঠ হছন। তিনি ঘখন মাতৃ: 
গর্ভে ছিলেন তখন বামাদেণী একটি 

'সর্গকে রাত্রকালে তাহার পার্থে বিস 

পিত হইতে দেখিয়াছিলেন। সেইজন্ত 
তাহার দান গার্খনাথ রাখ! হুর ' 

জীবনী-কোব ১৩৩ ও 

শৈখবাবস্থ। হইতেই তাভার 

প্রক্কতিতে মহাপুরুযষোচিত নান। সদ্- 

গুণের পরিচয় পাওয়! যায়। বরঃপ্রাপ্ত 

হইলে কোখপরাদ্ প্রদেনজিতের কন্ 

প্রভাবতীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

কিন্ত যৌবনের গ্রথমাবন্থা হইতেই 

ধারের অনিত্যতা তাহার মনকে 

অভিভূত করে। কিছুকাল পরে মংসারে 

বীতরাগ হই! তিনি সন্যাস গ্রহণ 

করেন। তখন স্টাহাঁর বয়স ত্রিশ 

বংসর। প্রথমে কোপটক নামক 

স্থানে ধন্ত নামক একজন সন্গ্যামীর 

আশ্রমে গমন করেন। পরে কিছু 

কাল কাশীতে ঘোর তপস্তা। করেন। 

তিরাণী দিন বাপী তপশ্চধ্যাকালে 

তিনি দৈবিক, ভৌতিক, মান্ুষিক 

প্রন্থতি অনেক প্রকার উপলর্গের মধ্যেও 

আত্মধ।ান হইতে বিচলিত হন নাই। 

তগস্তান্তে তিনি লোকানোক গ্রকাশক 

পূর্ণ কৈবলাজ্ঞান প্রা্প হন। তদণধি 

নিজমত প্রচার ও সদুপদেশ দান করি- 

বার জন্ত তিনি উত্তর ভারতের বনু 

স্থানে পর্যটন করেন। কিলিকুণ্তীর্ঘ, 

শিবাধুরী, কৌশান্বী, রাজপুর, বারাণসী, 

পুণ্ড দেশ, তাস্ত্রলিপ্তি, নাগপুরী প্রভৃতি 

বন্থ স্থানে ভিনি পরিক্রমণ করিয়। বন্থ 

নরন|রীকে জঞানোপদেশ প্রদান ও মোক্ষ 

লীভের উপান প্রদর্ণন কছেন। এই 

জীবন্মুস্ত কৈবল্য অবস্থান সত্তর বংসর 

| পর্ধযস্ত তিনি তীর্ঘস্কররূপে পরিক্রমণ 



১৩০১ 

করিয়া, যখন নিজের নির্বাণ লাভের 

সময় আসন বলিয়া! বুঝিতে পারিলেন, 
তখন পূর্ব পূর্ব বনু তীরথস্করের টৈবল্য 

প্রাপ্তির স্থান সমেন্ত শিখরে উপনীত 

হইলেন। তথার শ্রাবণ মাসের শুরু।- 

মীর দিন শ্রবণ। নক্ষত্রের ষোগ হইলে 

একশত বতমর বর়মে যোগাবলঘ্ণ 

পূর্বক দেহত্যাগ করেন। 

ভগবান গার্্বনাথের দময়ে চুন 

ধর্ম প্রচলিত ছিল। এই চহ্যাম ধর্ম 
টৈনধন্মের মুনভিত্তি। পরবত্তী তীর্থস্কর 

মহাবীর পঞ্চযাম ধর্ম প্রচার করেন। 

গন শাস্ত্র করপহ্থত্রের প্রথমাংশে পার্ব- 

নাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। প্রারুত 

ও সংস্কত ভাষায় তাহার অনেকগুলি 

বিস্তৃত জীবনী আছে। সমুদয় জৈন 

ীর্ঘস্করদিগের মধো পার্বন।থেরই অধিক 

গ্রাধান্ত পরিলক্ষিত হইগ্ থাকে! কল্প 

সরে তাহাকে “পুরুষাদানী” (পুরুষ 

প্রধান ) ঝলিরা উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

পশ্চিম ভারতের নান] স্থানে বিশেষতঃ 

গুজরাট ও বাঁজপুতানায় পার্নাথের 

বিগ্রহ শণ্থলিত বহু মন্দির দেখিতে 

পাওরা যার। ব্রাঙ্গণা মতাবলম্বীদিগের 

শিবণিঙ্গ বা শিব মুণ্তি যেরূপ তিহিনন 
নামে বিভিন্ন স্থানে পুঁজিত হইয়! থাকে 

ভগবান পার্থনাথও সেইরূপ বিভিন্ন 

নামে বিভিন্ন তীর্থে জৈনগণ কর্তৃক পু্িত 
হইয়া থাকেন। এই নকলের মধ্যে 

স্বেতাম্বর সম্প্রদায়েরই পঞ্চাশটি বিভিন্ন 

ভাঁরভীয়-এঁতিহাজিক পার্থ পুর্ণক 

স্থানে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ভগবান পার্শ- 

নাথ বিভিন্ন নামে পু্িত হন। এই 
কারণেই তাহাকে উপলক্ষ করিয়! 

সর্বাপেক্ষ। অধিক স্ব, স্তুতি, ভজনাি 

রচিত হইফাছে। দিগন্বর সম্প্রদায়ের 

কয়েক বক্কি পার্থনাথের জীবনী রচন। 

করিয়াছেন। 

(এস্থলে উল্লেখ কর। অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না৷ ষেকলিকাতার পরেশনাথের . 

মন্দির নামে পরিচিত জৈনমন্দিরটি 

আদৌ পার্খনাথের মন্দির নছে)। 

পার্খনাথ গণি-_- একজন কন 
নৈরায়িক ও গ্রন্থকার তিনি খ্রীঃ ঘাদশ 

শতান্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। 

ঠায় প্রবেশ নাম ক গ্রঙ্থের তিনি "তায় 

প্রবেশ পঞ্জিক।+ নামক একখান। টীকা 

প্রণগ্ছন করেন । তত্ভিন্থ নেমীচন্ত্র রচিত 

আখ্যান মণিকোধ নামক গ্রন্থের টাক! 

প্রণয়নে তিনি দেবন্রীর সহকারী 

ছিলেন বলিয়াও উল্লিখিত হয়। 

পার্থ পুণক)- রাজা কণিফের -পৃষঠ- 

পোষকতায় আন্ুমানিক ৭৮ খীঃ অবে 

জালগ্জার নগরে একটা বৌদ্ধ সন্মিগন 
ঘটিত হয়। সেইসন্মিপনীর কাধ্য।- 

ধ্ক্ষ পাস্ব ও বসুমিব্র ছিলেন। সেই 
মন্সিলনীতে নান স্থান হইতে পাচশত 
ভিক্ষু উপস্থিত ছিপেন। তাহার পালি 

ভাবায় লিখিতি ত্রিপিটক সংস্কত ভাষার 

অন্বাদ করেন। বোধ হয় ইহাই 

সংস্কত ভাষায় লিখিত প্রথম বৌন্ধশান্। 



পালক 

পালক--অবন্তী দেশের রাজ! গ্রন্ধো- 

তের পুত্র! পালক অত্যাচারী রাজ 

ছিলেন। তাহার পুত্র বিশাখ বা বিশাখ 

যুপ। পালকের জো ভ্রাত! গোপালের 

অধ্যক নামে এক পুত্রছিল। এই 

অর্ধক, বিশাখকে অপসারিত করির। 

অবন্তীর পিংহানন অধিকার করিয়াছিল । 

শিশু নাগ এই অর্থযককে বিনাশ করিয়া 

অবস্তীর গ্রন্ভোত বংশের বিলোপ করেন। 

পালক স্তস্তভ--আগাম প্রদেশের 

শালস্তস্ত বংশীয় একজন নরপতি। 
শালস্তস্ত দেখ। 

পাল কাপ্য--তিনি একজন গজাযু- 

বেদশান্ত্র বেত্তা পণ্ডিত । তাহার রচিত 

গ্রন্থের নাম- হস্ত্যাধুর্বেদ। তিনি 

সম্ভবতঃ ত্ীঃ পুঃ চতুর্থ শতাবীতে বর্ত- 
মান ছিলেন। 

পাহার সিংহ-_-ফরিদ কোটের রাজ।। 
১৮০৮ ও ১৮০৯ শ্রী; অবে লাহোরের 

মহায়াজ। রণজিৎ সিংহ তাঁহ!র রাজা 

অধিকার করিয়!, তাহার ফেনাপতি 

মোকমটাদকে দিয়াছিলেন। কিন্ত 

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব সন্ধির বলে 
শতক্রর বাম তীরবর্তী ভূমি দাবী 

করিলেন। 

মহারাজ রণজিং সিংহ অনিচ্ছ। সত্বেও 

ফরিদ্রকোট রাজ্য পূর্ব অধিকারী পাহার 
সিংকে প্রত্যর্পণ করেন। পাছার 

সিংহ ১৮৪৫ শ্রী; অকেের প্রথম পিখ 

যুদ্ধে নামাপ্রকারে ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে 

১৬৯২. 

সাহায্য করিয়া রাজ! উপাধি ও নাভা 

রাঙ্ের অনেক অংশ পুরস্কার প্রাপ্ত 

হন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অবের দ্বিতীয় শিখ 

যুদ্ধেও তাহার পুত্ন উ্জির সিংহ ইংরেজ 
গবর্ণমে্টকে নানাপ্রকারে সাহায্য 

করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও 
তিনি ইংরেজ গব্ণমেন্টকে সাহাধ্য 

করেন। প্রসিদ্ধ বিদ্রোহী শ্ামদ।সের 

গ্রাম তিনি বিনষ্ট করিয়। দেন। তাহ।র 

সৈন্য ইংরেজ সেনাপতির অধীনে বিশেষ 

কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল। এই সকল 

কারণে তিনি নানাপ্রকারে পুরস্কৃত 

হলঃ এবং তাহার সম্মানার্থ একাদশ 

তোপের বানস্থ। হয়। ১৮৭3 খ্রীঃ 

অন্যে উজির সিংহ পরলোক গমন 

করিলে তাহার পুত্র বিক্রম সিংহ রাজা 

হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ অবে বিক্রম 

মিংহ পরলোক গমন করেন এবং 

তাহার পুর, দ্বাদণ বর্ধীর বালক, ব্রজেন্দ্র 

সিংহ রাজা হন। তিনি মাত্র চবিবশ 

বৎসর বয়সে ১৯১৯ খ্রীঃ অবে পরলোক 

গমন করেন। তৎপরে তাহার পঞ্চম 

বর্ধীয় পুর ( জন্ম ১৯২৫ হ্রীঃ) হরন্ুন্দর 

মিংহ রাজ! হইয়াছেন। 
পিকক, সার বারণ স (১113817 

005 [02000]: )--তিনি কলিকাত 

হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি 

ছিলেন। ১৮১৭হীঃ অন্ধে ইংলগ্ডে তাহার 

জন্ম হয়। ১৮৩৬ সালে বারিষ্ারী পাশ 

করেন। ১৮৫২ সালে তিনি সুপ্রি 



১৩০৩ ভার্তীয়-এঁতিছাস্সিক পিগট 

কাউন্মিলের সভ্য হইয়! ভারতবর্ষে 
আগমন করেন। ১৮৫৯--১৮৬২ সাল 

পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 

ছিলেন। তৎপরে হাইকোর্ট স্থাপিত 

হইলে ১৮৬২--৭০ সাল পর্য্যন্ত তাহার 

প্রধান বিচারপ।ত ছিলেন । কোনও 

কোন সময়ে তিনি ব্যাবস্থাপক সভার 

(159013190৮6. 0০00001]) সভ্য 

ছিলেন। ১৮৭০ সালে তিনি অবলর 

গ্রহণ করিয়! বিলাভ গমন করেন। 

ততখপরে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত তিন 

প্রিভিকাউন্দিলের সভ্য ছিলেন। 
১৮৯০ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। 

পিগট, জর্জ লর্ড (1.০: 09০19 

[1০৮)--তিনি মান্দত্রাজের গবর্ণর 

ছিলেন। ১৭১৯ শ্রীঃ অন্ধের ৪ঠ1 মার্চ 

ইংলগ্ে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার 

নাম রিচার্ড পিগট ! ১৭৩৭ খ্রীঃ অবে ইচ্ট 

ইত্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ণ লয়! 

মানত্রাজ গ্রদেশে আগমন করেন। অল্প 

সময়ের মধ্যেই স্বীয় কার্যাদক্ষতা গুণে 

তিনি প্রধান সওদাগরের পদ লাভ 

করেন। ১৭৫৫ এীঃ অবে মান্ত্রাজের 

কাউন্সিলের সভ্য, এবং গবর্ণরের পদ 
লাঁভ করিয়া ১৭৬৩ গ্রীঃ অব পর্য্যন্ত উত্ত 

পদে আসীন ছিলেন৷ ১৭৫৮ খ্রীঃ অবে 

ফরাসীর৷ মান্জ্াজ আক্রমণ করিলে, 

তিনি উক্ত হর শত্রর আক্রমণ হতে 

রক্ষা করিগাছিলেন। ১৭৬৫ শ্রী; অবে 

তিনি শ্বদেশে প্রত্যাগত হুন। এই 

সময়ে তিনি আভিজাত্য শ্রেনীতে উদ্নিত 

হন। ১৭৬৬ রী; অবে তিনি পাপিয়া" 
মেণ্টের সভ্য হন। ১৭৬৯ ত্ীঃ অবে 

তিনি কেন বিশ্ববিস্ত।লয় হইতে এল, 
এল, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হছন। ১৭৭৫ 

খ্রাঃ অনে তিনি পুনর্ধার মাজ্াঙ্জের 

গবর্ণর ও প্রধান সেনাপতি হইব 
এদেশে আগমন করেন। 

এবারের প্রধান ঘটন। তাঞ্জোরের 
রাজ।কে স্বপদে প্রতিষ্ঠা কর1। আর্ক- 

টের নবাবের প্ররোচনায় ১৭৭৩ প্রঃ 

অন্যে হঠাৎ তাঞ্জোর নগর আক্রমণ 

করিয়। ইংরেজ গবর্ণর রাজাকে বন্দী 

করিলেন এবং তাহার রাজ্য আর্কটের 

নবাবকে প্রদান করিলেন। এই কার্ধ/টি 
ইংলগ্ডের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ ভাল মনে 

করিলেন না। কেন না ১৭৬২ গ্রীঃ 

অবে ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর সহিত 

রাজার যে সন্ধিগত্র বিধিবন্ধ হইয়া ছল। 
তাহাতে উল্লেখ ছিল যে, কোম্পানী 

সর্ব প্রযত্তে শক্রহস্ত হইতে তাহাকে রক্ষ| 

করিবেন। কিন্তু পিগটের এই কাধ্যদ্ধারা 

কোম্পানী তাহার অপলাপ করিয়াছেন 

বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ সেই জন্ত লর্ড 

পিগটকে পুনর্বার গবর্ণারের পদ প্রান 

করিয়। আদেশ দেন যে, তাঞ্জোরের 

রাজাকে ম্বপদে গ্রতিঠিত করিয়া, রাজা 
প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। তদছুসারে 

আর্কটের নবাবের অনিচ্ছা! হতেও, 

রাজাকে তাহছ।র রাজ) পুনঃ প্রদান করা, 



পিজল 

হইল (১৭৭৬ গঃ)। কিন্ত এই সময়ে 

লর্ড পিগট ও কাউন্সিলের সত্যদের 

মধ, পলবেন ফিল্ডের তাঞ্জোর 

রাজ।র নিকট প্রাপ্য টাকার বিষয় 

লইয়! বিবাদ উপস্থিত হয়। লর্ড পিগট 
কাউন্সিলের ছুইলন সভ্যকে পদচাত 
কমেন এবং সেনাপত মার বরবাট 

ব্রোচারকে, অবরুদ্ধ করিবার আদেশ 

প্রদান করেন। কাউন্দিলের সভ্যেরা 

ইহাতে বিরক্ত হই! লর্ড পিগটকেই 
ৰধ|ী করেন। এই বন্দী অবস্থায় 

তিনি ১৭৭৭ খ্রীঃ অন্দে পরলোক গমন 

করেন । বিলাতের ডিরেকৃটারের। 

ইহার বিচার হাতে নিয় দেখিলেন 

যে, লর্ড পিগট নির্দোষ এবং কাঁউন- 

নিলের সভ্যেরাই অপরাধী । এজন 
চারিঞজন সভ্যের প্রত্যেককে পনর 

হাজার টাক] করিয়! জরিমান। করেন। 

পিঙ্গল বগুসজীব-- একজন দৈবন্ত। 
রাজর্ধি অশোকের জন্মের পর তিনিই 
বলিয়াছিলেন যে, অশে!ক রাজচক্রবর্ী 
হইবেন। 
পিজলাচার্য্য-_তিনি একজন ছন্দ- 
শান্্রকর্তী। তাহার রচিত গ্রন্থের 

নাম.ছন:নুত্র। উহা! অতি বিস্তৃত। 

তাহার গণ, মাত্রা, বুত্ত। জগম 

ইত্যাদি আছে। তিনি কানিদাসের 

অনেক পূর্ববর্তী । কালিদাস তাহারই 
গ্রন্থ অব্গঞ্ধন করিয়া সংক্ষেপে ছন্দ- 

মঞ্জনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পিঙ্গনা- 
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চার্য্ের জন্মস্থান বংসদেশ। (বর্তমান 
এলাচাবাদের পশ্চিসাংশ, কৌশান্বী 
তাহার রাজধানী ছিল) তিনি মগধের 

রাজ! বিন্দুদারের (হীঃ পুঃ ৩য় শতাব্দী) 

মভাপগ্ডিত ছিলেন । 

পিটার মুণ্ডি-একজন ইংরেজ পর্ঘয- 

টক। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ-জাহান 

পাতশাছের সময়ে (১৬২৭-১৬৫৮শ্বীঃ) 

ভারত ভ্রমণে আপিয়।ছিলেন 1 তাহার 

নর্ণনা হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক 

কথা জান! যার। 

পিণ্ডোল_একজন বেোদ্ধ ভিক্ষু 
কৌশান্বীর রাজ। উদয়ন উাহারই উপ- 

দেশে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিনেন। 
পিঞ্ললাদ__গ্রাটীন যুগের একজন 

দার্শনিক আতাধ্য। তিনি গৌতম 
বুদ্ধের কিছু পৃর্ববন্তাঁ ছিলেন । প্রশ্নোপ- 

নিষদে তাহার সহিত বিচারে লিরত 

আরও ছয়জন আ'চগ্যের শাম পার। 

যায়। তাঁহ। হইতে প্রঠীতি জন্মে ?ে 

[তনি এ সকল আচাধোর মমগাদাপক। 

তাহাদের নাম ১) ম্থুকেশ ভরদ্বাজ। 

(২) শৈবা সতাকান, (৩) শৌরানলা 

গার্গা, (৪1 কোশল্য মাশ্বলায়ন, 
(৫)ভার্গৰ টৈদভী ও (5) কবঙ্গী 

কাত্যার়ন! অগ্ান্ত মমলামগিক গরু! 

দিতে যে সকল আঁচার্মাদের উল্লেখ 

আছেঃ সে সমুদয় পধ্যালোচন! কির! 

দেখিলে পিপ্পঙগাকে যাজ্ঞবস্ক্যের পরবত্তী 
বলি্জা মনে করতে হম? অনেকে 
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মনে করেন যে, পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে 
বিশেষ ভাবে উল্লিধিত ককুধ কাত্যায়ন 

( পকুধ কচ্চায়ন) ও কবন্ধি কাতান 

একই ব্যক্তি | উনাস্বাতী প্রণীত 

তত্বার্থ কুত্রের টীকাতে পিপ্নলাদকে 

অন্ঞান কুদৃষ্টি'' বলিয়। উল্লেখ করা 

হইয়াছে | কিন্তু প্রপ্নোপনিষর্দের 

বিবরণ।নুম়ারী তাহাকে একজন 

বিশিই আচার্য বলিয়। মনে করা 

যাইতে পারে। তাহাকে অনেক স্থলে 

আথর্বণিক বলিয়া উল্লেখ করা 

হইয়াছে । তাহ! হইতে অন্থমিত হয় 

যে তিনি “অথর্ব” নামক চতুর্থ বেদের 

গ্রাণেতা অথধ। প্রণেতাদের অন্ততম | 

পুরাণের বিবরণ অনুমারে পিপ্ললাদ 

মহধি যাঁজ্জবন্ধোর ভাগিনেয় ছিলেন। 

যাঁজ্ঞক্কোর কংসারি নামক অবিবাহিতা 

ভগিনীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। জন্মের 

পর লোকলজ্জাভয়ে কংসারি তাহাকে 

এক পিগ্সনবৃক্ষের পাদমুূলে পরিত্যাগ 

করেন। তজ্জগ্ তাহার লাম 

পিপ্পনাদ হয়। 

পিয়াস, রেভারেগড ভবলিউ,_- 
একজন পাদরা। তিন 'ভূগোণ বৃত্তান্ত: 
নামক একখানি গ্রন্থ রচন| করেন। 

১৮১৮ শ্রী: অবে স্কুগ বুক সোনাটা 

কর্তৃক উহ! প্রকা,শত হইয়াছিল। 

ইহাতে পৃথিবীর আকার ও গতির 

বিবরণ এবং এশিয়া, ভারতবর্ষ ও বঙ্গ- 

দেশের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত ছিল। 

ভারভীয়-এতিহাসিক 
প্ত৫, 

চা 

ভাব্ুভবর্ষের ইতিহ'মের সার সংগ্রহ 
এই গ্রন্থে প্রদত হইয়।ছিল। 

পিয়াস? বেভারেণ্ড জি,--একজন 
পাদরী । ১৮১ হী: অন্ষে তিনি 

“কালক্রমিক ইতিহাস" প্রকাশিত 

করেন । এই গ্রন্থ প্রঙ্নোত্বর প্রণালীতে 

লিখিত এবং পিনক্ সাহেবের রচিত 

বাইবেল ইতিহাসের অনুবাদ । | 

পিয়াস, রেভারেণ্ড জে,_একজন 
পাদরী। ১৮২৭ খ্রা; অবে তিনি 

একখানি ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান 

প্রণয়ন করেন এবং ১৮২৪ খ্রীঃ অ্কে 

ভূগোল ও জ্যোতিষ বিষন়ক গ্রস্থে 

ইংরেজীও বাঙ্গালা ভাষায় গন্পচ্ছলে 

ভূগোলও জোঠিষ সংক্রান্ত বিষ 

বর্ণন। করিয়(ছেন। এতছাতীত “বাকা- 

বশী” “নীতিকথ!' প্রভৃতি আরও 

করেক থানি গ্রন্থ ভাঁহার রচিত। 

পিল,সার লরেন্স (১1: 10761809 

[১০০])_-তিনি কলিকাতা সুপ্রিম 

কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। 

১৭৯৯ ত্রীঃ অবে ১০ই আগষ্ট ইংগণ্ডে 

তাহারজন্ম হয়| কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যা- 

লয়ের অন্তর্গত রাগবি ও সেণ্টজনকলেজে 
অধ্যয়ন করিয়! পরে বারিষ্টার হন। 

স্বদেশে কিছুদিন কাজ করি! ই১৮৪, 

সালে কলিকাতায় এডভোকেট জেলা- 
রেল ( 49500869 090879] ) হইয়! 

আগমন করেন। ততৎপরে ১৮৪২ সালে 

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির 



পিলাজী 

পদ গ্রণ্ড হন। এই সমরেই তিনি 

সর (917) উপাধি প্র্ড হন। ১৮৫৪ 

--৫৫ সাপ পর্যন্ত তিনি বড়পাটের 

আইন সভার সদন্ত ছিলেন । ১৮৫৫ 

সালে তিনি অবদর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে 

গমন করেন। ১৮৫৬৩ সালে তিনি 

বিলাতের প্রিতিকাউন্নিলের সদন্ত 

মনোনীত হন। ১৮৫৭ সালে ইষ্ট ইত্ডির। 

কোন্পানীয় অন্তম পরিচাণক সভার 

(39910 ০? 10119060915 ) অন্ভতম 

সদস্যের পদে মনোনীত হন। ১৮৫৮ 

স।লে অকৃনফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে 

[), 0. 1). (10০006০02০0? 0151] 19) 

ই উচ্চ উপাধি গ্রাণ্ড হন। ইং১৮৮৪ 

সালের ২২খে জুগাই তিনি পরলোক 
গমন করেন। 

পিলাজী গাইকবাড়_তিনি বরোদ! 
রাজোর গ্রতিষ্টাতা ৷ তাহার প্রপিতা 

মহ নদী ভোর রাজোর অন্তর্গত পবন 

নদী তীরস্থ ভের দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। 

সেই সময়ে এক কদাই কতকগুণি গরু 

ক্রয় করিয়া! তাড়াইয়। লইয়! যাইতে- 

ছিল। গরুগুলি দুর্গের একটা ছোট 

দরজ| দি] দুর্গে প্রবেশ করে। নন্দজী 

হিন্দুর বর্তব্যবোধে গরুগুপিকে রক্ষ। 

করিপেন। এই কার্য্ের জন্থ তিনি 

গাইকবাড় উপনাম লাভ করেন। 

(গাই অর্থ গরু, কবাড় অর্থ কপাট ব। 

ক্ষ দ্বার অর্থাৎ গরুর দার বা রক্ষক)। 

তদবধি তাহার বংশধরেরাও গাইকবাড় 
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বা গো-রক্ষক উপাধি গ্রহণ করেন। 

এই নন্দীর পুর খেরোর্গী, খেরোজীর 

চারি পুত্র--দামা্গী, পিঙ্গোনী, গুজনা 

ও হুরঙ্গী রাও। দামাঙ্গী খণ্ডেরাও 

দাবরের অধীনে কাজ করিতে আরম্ত 

করেন। অন্নক।ল মধ্যেই শ্বীগ্গ প্রতি- 
ভর পরিচ্ দিয়! তিনি বিশেষ উন্নতি 

লাভ করেন। বালাপুরের যুদ্ধে বিশেষ - 

রূপে শক্র পক্ষকে পরাজর করিয়া! তিনি 

সহকারী পেনাপতির পদ লাভ করেন। 

ইহার কিছুকাল পরেই তিনি পরলোক 

গমন করেন। দামাজী নিঃসন্তান 

ছিলেন বলিয়া স্বীয় ভ্রাহুপ্পুত্র পিলাজীকে 
পো্যপুর গ্রহণ করিয়।ছিসেন। 

পিলজী প্রথমে খণ্ডেরাও দাবারের 

গৃহ পর্যবেক্ষণ কার্যে নিযুক্ত হন। 

ইহার কর্ধা নৈপুণ্যে ও মাধুতায় সন্ত 
হইয়! খণ্ডেরা৪ তাহাকে চল্লিশটা রুগ্ন 

ঘোড়ার পরিচর্যায় দিবুক্ত করেন। 

তাছার তত্বাবধানে ঘেড়াগুলি শীঘ্রই 

হট পুষ্ট হয়। ইহা দেখিয়া থণ্ডেরাও 

তাহার হস্তে আর৪ চারিশত অশ্ব, 

তাহাদের আহারাদি ও চিকিংসার জন্য 

কিছু অর্থ প্রদান করেন। কিছুদিন 

পরে, অশ্বগুণি সবল হইলে, পিলাজী 

উদ্ধত্ত অর্থপহ তাহাদিগকে প্রতার্পণ 

করিলেন । খগ্ডেরাও ইহাতে অঠিশ 

প্রীত হই তাহাকে নৈনিক বিভাগে 

একটী কর্খে নিষুক্ত করেন। প্রথমে 
পিলাজী স্ুরাটের নিকটবন্ধী একটা 
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দুর্গের অধাক্ষ ছন। তিনি উহার নাম 

সোনাগড় ( শ্বর্ণগড় ) রাখেন। পরে 

দামাজীর মৃত্যুর পরে সহকারী সেলা- 
পতি হইয়।ছিলেন। এই সময়ে ছইজন 

মুঘল কর্মচারীর (রোস্তমআলী ও হামিদ 

খঁ) বিবাদে তিনি এক এক পক্ষকে 

ক্রমান্থয়ে সাহায্য করির! ক্ষমতাশালী 

হন। দিল্লীর সম্রাট এই বিবাদেয় 

নিনারণ করিবার জন, যেধপুরের 

রাজ! অভয় সিংহকে প্রেরণ করেন। 

অভয় সিংহ গোপনে বিষ প্রয়োগে 

পিলাঁজীকে হত্যা করেন। তৎপরে 

তাহ'র দ্বিতীয় পুত্র দাদাঁজী পিতৃপদ 

লাভ করেন (১৭৩২ শ্রীঃ)। 

পিলান-তিনি রাণান্ুজের শিষ্য! 

রামান্জ্ের আদেশে “তিরুভয়দলিঃ 

গ্রন্থের ভাষা রচনা বরেন। 

পিশুন- একজন রাজনীতি শান্ত্রবিদ। 
কোৌটিল্য তাহার পুৰ্বগমী যেনকল রাজ- 

নীতি শান্ত্রবিদ্গণের মত উদ্ধৃত করিয়া 

অর্থশান্ত্র প্রণয়ন করিয়।ছেন, পিশুন 

তাহাদের অন্তম। সুতরাং পিশুন 

কৌটিল্যের পূর্ববর্তী ছিপেন। পিশুন 
একজন শাস্বকাররপে মহাভারতেও 

উল্লিখিত হইয়াছেন। 

পীতাম্বর--(১) একজন জ্যোতির্বরিদ 
পণ্ডিত। তিনি ১৪৪১ শকে (১৫২৪ হ্রীঃ) 

“ববাহ পটল, লামক গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। 

তিনি এনির্ণয়ামৃত” নামে উক্ত গ্রন্থের এক 

চীকাও রচন! করেন। 

ভারতীয়-এঁতিহাদ্সিক পীতান্বর 

পীতান্বর_(২) তিনি কুচবিহারের 
রাঞ্জ। সমর নিংহ্র সভাপঙ্তিত ছিলেন। 

তাহার রচিত মার্কগের পুরাণ ও 

শ্রীমস্ভাগবত পুরাণ দেধিতে পাওয়! 

যায়। 

পীতান্র--(৩) একজন আুর্ষ্দ 
শান্ত্রবেত।। তাহার রচিত গ্রন্থের 

লাম অন্ুপান-মঞ্জরী। 

পীতাম্বর তর্কভুষণ_বিগত উনবিংশ 

খ্রঃ শতাব্দীর প্রথমভাগে ত্রিপুরা! জিলার 

অন্তর্গত নাটাই গ্রামে এই বিখ্যাত নৈয়া- 

মিক পণ্ডিতের জন্ম হয়। তিনি একজন 

বিখ্যাত তান্ত্রিক মাধকও ছিলেন। 

তিনি পরিণত বয়সে মানবলীলা নংবরণ 
করেন। 

পীতান্বর দাস, চৌধুরী--একজন 
বৈষ্ণব পদকর্ত। ওগ্রস্থকার। তিনি 

'রসকলবল।” প্রণেত! রামগোপাল 

চৌধুবীর পুত্র এবং গ্তামরায়ের পৌত্র। 
“রসমঞ্জরী' লামক গ্রন্থ তিদি প্রণয়ন 
করেন। তিনি পিতৃপ্রণীত রদ" 

কল্পণলীর” € ১৬৪৩ খ্রীঃ ) রচিত 

অষ্টম কগি অবলম্বন করিয়া! রদমঞ্জনী 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে 

তিনি স্বী্ধ রচিত পদ ব্যতীত বিস্তা- 

পতি, পুরন্দর খা, গোবিন্দ দাস, 
কবিশেখর, কৃষ্ণমঙগল, কবিরজন, 

গোপাল দাস ও রাধিক! দাস এই নয়- 

জন পদকর্তীর পদ সংস্কত গ্রন্থাদি 

হইতে প্রমাণাদিসহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 



পীতান্বর জীবনী-কাষ ১৩০৮ 

বঙ্গীর মাছিত্য পরিষং কর্তৃক এই গ্রন্থ | দেশের গে'রব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি 

গাকাশিত হইছে । তিন শচাননন 

ঞাঁঞুরের নিকট দাক| গ্রহণ কাসর। 
ছিল্রে। 

গীতান্ছর দে- একজন নঙ্গাতকার:। 
১৮৩৮ খ্রীঃ অব বারভূন জিলা অন্ত 
গর্ত জঃবাজার নানক গ্রামে গন্ধবণিক 

কুলে তিনি অন্মগ্রহণ করেন। ঠিনি 

বীরভূন, ৃর্ণিনা প্রভৃতি স্থানের গ্রিল 

ছুলে শিক্ষকত। করি ১৮৯৭ গ্রঃ অনে। 

গ্রধান শিক্ষকের পদ হইতে অবসর 
গ্রহথ করেন। তিপি উনচল্লিএ 

ব্সরকান শিক্ষকতা কাণ্যে নিযুক্ত 

ছিলণেন। তাহার রচিত বনু সঙ্গীত 

আছে। শেষজীবনে |তনি পিজ চিত 

অনেকগুল গান একত্র মংগৃহীত করিয। 

গীতাবলী? নামে একখানি গ্রন্থ গ্রকাখ 

করেন। এই গ্রন্থে তাহার রচিত 

কষ্পীলা। রামলাল।, গোরাঙ্গনাল।, 

শিখখক্তি তব, অন্বৈতবাদ ও বিবিধ 

বিষয়ক অনুমান দুইশত মঙ্গাত আছে। 

ইংরেজী ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুংপন্ 
ছিশেন। আনাবস্থিত চিন্ততার ভন্ত 

উপযুক্তত| থাঁক1 সব্বেও তিশি কোন 

বিশেষ কাজ করিতে পারেন নাঁই। 

পীতান্বর বিভ্ভাবাগীশ--তি:ন নব- 
হীপেরর মৌদ্গগ্য গোত্রীন বিখা'ত 
কমলাকর জ্যোতিষীর বংশের একটা 
উজ রত্ধ ছিলেন। এই বংশে বনু 

বিখ্যাত পঙ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়। বঙ্গ- 

উমাকান্ত খিগ্ত/নিধির তৃহীৰ পুর্র। 

তিনি প্রথমে কলাপব্যাকরণ অধায়ন 

করেনঃ পরে জ্যোতিষশা স্তরে অসাধারণ 

পণ্ডিত হন। তিনি জন্ম পত্রিকার 

যাহা লথিতেন, তাহা কদাচ ভুলহইত 

ন।। একজন জমিদার তাহার পুত্রের 

জন্ম পত্রিকার উনিশ বংসর সাত মালে 

বিণাহু লেখা আছে দেখিয়। তাহ! ব্যর্থ 

করিবার জগ্ত একুশ বর্ষ বয়নে বিবাহ 

দিতে প্রয়াণীহন। িন্ধু ঘটনাচক্রে 

তিনি উানশ বর্ষ সাত মাসের ছুই 

দিন থাকিতেই পুত্রের বিবাহ দিতে 

বাধ্য হন। বিদ্যাবাগীশ মহশয় বড় 

নিষ্ঠাবান সদ্দ।চার সম্পন্ন পণ্ডিত 

ছলেন। লোকে তাহাকে বাকৃনিদ্ধ 

পুরুথ বলনা শ্রন্ধ। করিত | যথেই অর্থ 

উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার তদনুরূপ 

সন্ধান ও ছিল। ষাট বঙ্মণ ব্নসে উচ্চ 

শিক্ষিত উপধুক্ত চািপুত্র পাখনা (তন 
পরঙোক গমন করেন । তাহার প্রথম 

পুর বিশ্বন্তর (জ্যাঠিষার্ণণ একনরন 

অন্থিতীর পাত ছিলেন; ধ্বিতায় পুত্র 

অধাপক শগচ্চত্র শাস্ী নান। গ্রন্থের 

এচগিতা। ভতী॥ পুত্র নতীশচন্ধর ব্য! 

ভূৰ্ণ এষ, এ, পি এইচ ডি মহানহো- 
পানর । তিনি নান। গ্রন্থ লিখিয়। 

সুযশ অঞ্জন কারয়াছেন। এই বংশ 

বিচ্গুরাগ, সদাচার, বিস্তাদান প্রভৃতি 

সংকাধ্যের অন্থ বিখাত। 



১৩০৯ 

গীস্ভান্বর ভ্রীচার্য্য--এক জন গ্রস্থ- 
কার। 'রতিখিলাল' নামক গ্রন্থ তাহার 

প্রচিত। উহ! কাপিদান প্রনীত “কুমার 

সম্ভব” কাব্যের আংশিক অনুবাদ । 

পীতান্ঘর মিক্ররাজা__দিললীর সমাট 
শাহ আলমের একজন বিশ্বস্ত বাঙ্গালী 

হিন্দু সেনাপতি । ১৭৪৭ খ্রীঃ অব্যে বঙ্গের 

নবাব আঁলীবদ্দী খার রাজত্বকালে 
চাববশ পরগণার অন্তর্গত বড়ষ। নামক 

গ্রামে তিন জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 

পিত| এবং পিতামহ উভয়েই মুরশিাবাণ 

নবাব সরকারে দেওয়ানের পে শিযুক্ত 

ছিলেন। তাহার পিত। অযোপ্যারাম 

নিত নবাণের অতিশন্ব [প্রয় পাত্র 

হইরাছিলেশ। নবাব ডাহাকে রার- 

বাহাহর' উপাধি প্রদান করেন। নধাবের 

মন্থরোধেই মম্রাট শাহলাগম পীতান্বরকে 

গেনাপাত পর প্রদান করিয়াছিলেন। 

তাহার কনে সন্ধ্ হইয়া পরে সম 

তাহাকে “রাজ।? উপাধি ও দশ হাঞ্জার 

মুননমান অশ্বারোহী গৈম্ভের অধিনায়- 

কত্ব প্রদান করেন। মহারাষী যুদ্ধে 

াজ। পীঠান্ধর [মর মন্রটের পিকট 

হইতে পুরঙ্কার স্বরূপ বর্তমান এলাহা- 

বাদ জেলার অন্তর্গত 'কড়ার+ সুবৃঢ় 

ইর্গ ও নগর জায়গীর প্রাপ্ত হন। .এই 

কড়। নগরের বার্ষিক আর ছুই লক্ষ 

কুড়ি হাঞ্জার টাক! ছিল। অযোধ্যার 
নুপ্রসদ্ধ নবাব আনফ-উদ্দৌপার সহিত 
রাজ। পীতান্বর মিত্রের অহ্যন্ত সদ্ভাব 

ভারভীয়-এভিহাসিক পীতাদ্বর 

ছিল। কথিত ম্মবাছে, বাজ। তাহার 
নিকট নয় লক্ষটাক! গচ্ছিত রাখিয়।" 

ছিলেন। তিনি কার্ধ্য হইতে অবদর 

লইয়! প্রত্যাবর্ভনকালে নবাব তীছাকে 

এর টাকা প্রত্যর্পণ করেন। ১৮৮৬ 

ত্রঃ অবে গোগ।ম কাদির বিদ্রোহী 

হইয়। শাহ আলমকে অন্ধ করিয়া দেন। 

তখন দিল্ল।ব মাম্রাজা অতিশয় বিশৃঙ্খণ 

হই! পড়ে। ইহার পরেই তিনি কার্য 

হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কলি- 

কাতান আনদিয়! প্রথমে মেছুগাবান্া- 

রের ধিখাত মিত্র পারিবারিক বাড়ীতে 

উপস্থিত হন। কিন্কৃতিনি বৈষ্ঝব ধর্ম 

গ্রহণ করায় এই বাটা পরিতাগ করিয়া 

সুড়ার বাগানে যাইয়। প্রকাণ্ড প্রামাদ 

ণিষ্মাণপুর্বক তথায় পরিবারসহ বাস 
করিতে থাকেন এবং “নুঁড়ার রাজা, 

বশিম্ন] অভিহিত হন। তাহার পুর রাজ] 

বৃন্দ।বন মিত্র অশেষ গুণপম্পন ও বি্তা, 

মুরগী ছিলেন) কিন্তু অনিতব্যযিতার 

জন্ত পিতার মার্জত জায়গীঃটি নষ্ট 

করিয়া ফেগেন। পীতাস্বর মিত্র ভারত 

বখাত প্ররতন্ববিদ রাজ! রাজেন্ত্রলাল 
মন্ত্রের গ্রপিতামহ ছিলেন। 

পাতান্বর মিশ্র ১৭০৬ শকে 

১৭৭৮নীঃ) তিনি গণেখকৃত জাত্ত- 

কালঙ্কারের উপর এক টাকা রচন! 

করিয়।ছিলেন | 

গীভান্বর মুখোপাধ্যায় _.একজন 
বাঙ্গাল৷ আভিধানিক। 'পৰসিদ্ধ' নামক 



অভিধান তাহার সঙ্কলিত। অমর- 

কোষে দংগৃহীত সমুদয় শবের বাঙ্গাল! 
অর্থ এই অভিধানে প্রদান কর! 

হইয়াছে। 

পীতাম্বর মোহান্ত-- আনাম 
প্রদেশের আহম বংশী নরপতি 

কমপেশ্বর মিংহের রাজত্বকালে (১৭৯৫ 

ত্রীঃ--১৮১৬ তীঃ) মোরামারিয়ার! 

বিদ্রোহী হয়। বুড়া! গৌহাই তাহা- 

'দিগকে খেরকেটিয়! সুটী নদীর তীরে 

পরাস্ত করিয়া তাহাদের দলপতি 

পীতান্বর মোহাস্তকে নিহত করেন 
এবং অন্ততম দগপতি ভারতী রাজ। 

নেই সময় পণাগনন করিয়া! আত্মরক্ষ। 

করেন। 

গীতান্বর সেন--একজন গ্রস্থকর। 
“উষাছরণ? নামক বিনিধ ছন্দে রচিত 

তাহার একথানি গ্রন্থ আছে। 

পীতোতিববতের বৌদ্ধধর্মের ইতি- 

হান রচরিতা তারালাথের মতে বস্তু 

বন্ধুর জোষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গ কর্তৃক বৌদ্ধ- 

দিগের মধো প্রথম তন্্ প্রবর্তিত হর 

খীঃ৪র্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে । শ্রীঃ 

অই্টম শতাব্দীতে গীতো নামক এক 

ব্যক্তি “কালচক্র তন্ত্র গ্রবর্তন করেন। 
গীপা-_রাখানন্দের প্রধান দ্বাদণখ্ন 

শিশ্ের অগ্ততম। (অন্ম--১৪২৫ঘ্রীঃ অক) 

রাজপুতানার অন্তর্গত গামরোহ গড়ের 

তিনি রা্পুত জাতীয় রাজা ছিপেন। 

তিনি শাক্ত ছিলেন, কিন্ত 'রামাননের 

জীবনী-কোষ 

উপদেশ গুনিয়। ভক্তি পথ অবলম্বন 

১৩১৩ 

করেন। তিনি যখন মন্নযাস অবরশ্থন 

করেন, তখন রাণীদের মধ্যে ছোট 

রাণী সীতাদেবী রাজভোগ পরিত্যাগ 

করিয়। দ্বামীর সঙ্গে পথের ভিখারী 

হইগাছিলেন। পীপ। গান করিতেন ও 

সীতাদেবী নৃত্য করিতেন। এই উপায়ে 

লব্ধ অর্থ গরীবদিগকে দান করিতেন । 

দ্রকাতীর্থে যাইবার পথে পীপার 

প্রতিষ্ঠিত মঠ আছে। উ€া অতিথি 

সেবার অন্ত বিখ্যাত। এই স্থানে 

ভক্তদের অল ভগবানের মুদ্বারছাপ 

দেওয়া হয়। 

পীযুষকান্তি ঘোষ _ৰাপ্গানী সাংনা- 
দিক। “মঘুতবাজজার পত্রিক।” নামক 

দেশ বিখাাত সংবাদ পত্রে প্রতিষ্ঠাতা] 

শিশিরকুমার ঘোষের তিনি জোষ্ঠ পুন 
ছিলেন! ১৮৭৫ শ্বী; অন্ধ কলিকাতার 

(পিহৃভবনে তাগার জন্ম হয়, মাধ্যমিক 

[পগ্ভাাপয়ের শিক্ষা সমাপন করিনা তিনি 

কিছুকাল কনিকাতার প্রেঘিডেন্না 

কগেজে অধ্যরন করেন । 

পিত। শিশিরকুমার ও পিছৃশ্য 

মিলল ঘোষের সাহচর্ণের বাল্যকাল 

হইতেই সংবাদপর পরিচাসন।র সকল 
বিষর শিক্ষা করিবার সুযোগ লাভ 

করেন এবং পরবন্তী জীশলে অমৃত- 

বাঁঞজার পত্রিকারই অন্ততম পরিচালক 

হন। সংবাদপত্র পরিচালন! বিষঙ্কে 

তাহার জ্ঞান বনু বিস্তৃত ছিল। প্রান 



১৩১১ 

ছয়ত্িণ বংসরকাল অদাধারণ দক্ষতার 

সহিত তিনি পঞ্জিকার উন্নতি করে প্রভূত 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন স্বাস্থ/হানী 

হওয়ার তিনি কর্মজীবন হইন্তে কভকট। 

অবণর গ্রহণ করেন। 

পীধুষকাস্তি পরলোক-তবে বিশেষ 

অন্ুঃগী ছিলেন। শিশিরকুমার প্রতি- 

ঠিত পরচলাকতব সম্বন্ধীয় পত্রিকার 

(119 121000 91)1060%] (1909, 

21799) তিনি অনেকদিন সম্পাদক 

ছিলেন । 

বন্ধ জনহিতকর কার্যযের সহিত 

তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কলি- 

কাতার প্রথম মহাদারী ( 17060) 

রোগের প্রাহুর্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

যে ভীষণ আতঙ্কের হৃষ্টি হর, তখন 

তিনি অকুতোভয়ে রোগাক্রান্ত পল্লী- 

সমূহে গমন করিয়া জনসাধারণকে 

আশ্বাম দন করিতেন। 

ব্যায়াম চচ্চার অভাবে বাঙ্গালী 

হিনুদের শারীগিক শক হ!স পাইতেছে 

ইহা বিশেষভাবে অমৃভব করির! তিনি 

ব্যায়াম চর্চার উৎসাহ দানের জন্ 

একটি সমিতি স্থাপন করেন এসং উহার 
উন্নতির জন্ক গ্রভৃত পরিশ্রম করেন। 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার তিনি 

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । 

তিনি সান্বক প্রকৃতি, ধর্মভীরু 

বৈষ্ণব ছিলেন । অমায়িক স্বভাব ও 

জনহিতৈষণাঁর জন্ত বিশেষ লোক প্রিয় 

ভারভীয়-এতিহাসিক পীরমোহাল্জদ 

ছিলেন। ১১৩৫ বঙ্গাবের কার্তিক মাসে 

€১৯২৮ গ্রাং নবেত্বর) কলিকাত! 

নগরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। 

পীরন শাহু-_তিনি গ্ঃ অষ্টাদশ 
শতাঁবীর একপ্ন দাধক। উজ্জয়িনীর 
রাজবংশের এক শাখা বকৃনারের 

নিকটবর্ধী জগদীশপুরে আসিয় রাজ্য 
স্থাপন করেন। এই বংশেই পীরনশাছের, 

জনা হুম । তান মুসলমানদের অত্যা- 

চাঁর হইতে ভাইদেবে বাঁচাইতে যাইয়। 

স্বরং মুমলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য 

হন। তিনি তখন এক দক্ডির কন্তাকে 

বিবাহ করেন। তীাছারই গর্ভে তাহার 

পুর সাধক দরিয়া শাহ জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহাদের উপর সুফী সম্প্র- 
দায়ের প্রভাঁব খুন বেশী ছিল। তাহার! 

লিখিত কোন শান্ব, ব্রত, তীথনভ্রমণ, 
বাহা আচার অনুষ্ঠান, ভেক, মন্ত্র প্রভৃতি 

কিছুই মানেন লা। তাহাদের প্রধান 

গ্রন্থ জ্ঞানদীপক। তাহার! মুর্তি বা 

অবতারের পুজা করেন না। জীব- 
হিংসা, মগ্তপান, মংস্ত-মাংস আহার 

প্রভৃতি তাহাদের মতে নবিদ্ধ। ছাপর। 

পিলার মির্জাপুরে, তেলপা, দংশী, 
মুদ্ধরেপুর, যন্ুয়। চৌকী প্রভৃতি স্থানে 

তাহাদের আখড়া আছে। তাহার! 

হিন্দু মুদলমান সম্প্রদায়ের মিলন প্রার্থী । 

পীরমোহাম্মদ জাহালীর-- তিনি 
প্রণিদ্ধ দিগ্বিঞদদী তৈমুরলঙ্গের পুত্র। 

তিনি ১৩৯৬ ত্রীঃ অবে, পিদ্ধ' নদ উত্তীর্ণ 



'শীরমোহান্মদ 

হয়| উব নগরে উপস্থিত হইলেন। 

'মুলতানের শামন কর্তা নাল খ। 

তাহার আগমন বার্ত। শ্রবণ ক, রয়! বাধ। 

'দিঝারজন্ত্রুত গতিতে তথায় উপদ্ধিত 

হইলেন। কিন্তু পীরমোহাম্মৰ পৃর্বেই 

মারশ থার অভিনন্ষধি অবগত হুইপ! 

ুন্ধার্থ গ্রস্ত ত হইন'হিপেন | সুতরাং 

স্[রল থ। পরাজিত হইয়। মুলতান দুর্গে 

আশ্রয় লইলেন। পীরমোহান্মদ পণ্চাং 

পশ্চাং আসিয়া মুলতান অবরোধ 

করিলেন। ছয় মামের পর খাগ্ভভাৰ 

উপস্থিত হইলে, গারল খ। আম্ম মমর্পন 

করতে বাধা হইলেন। ইঠার ই 

বতমর পরে, তেমুর তারতবর্ধে “বেশ 

করেন। শিল্পীর আক্রমণ সময়েও 

পীরমোহাম্মৰ একবল সৈন্তের নানক 

ছিলেন। কিন্তু টতমুরের মৃত্যু সনয়ে 
ঠিনি সমরকন্দে উপাস্থৃত ছিলেন না 

বলিয়া রাজাধিকাগী হইতে পান নাই। 

পীর মোহাম্মদ মোল্ল।_ [হন শির- 
বানের আধবাসী ছিলেশ । মাটি আক- 

বরের অপ!নে পচ হাঙগারা সেনাপণঠ 

ছিলেন | মালনের গাগাকে দনন কি 

বার জন্ত তিনি প্রেরঠ হইগাছিত্নে। 

তিনি তাহার অগ্ুসরণ করিতে ঘাইয়া 

১৫৬১ খ্রীঃ অনবে নম্র]! নদা পার 

হইবার সময় জলমগ্ন হইয়া! প্রাণহাাগ 
করেন। 

তাহার প্রকৃত লাম 

আখি পিরাজউদ্দিন ওপমান। কিন্ত 

জীবনীএকোষ ১৩১ ২ 

এতদ্দেখে তিনি পীরাণে পীর নামেই 

খ্যাত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি দিল্লীর 

প্রসিদ্ধ পীর নিজামটদ্দিন আটপিগ়ার 

(১২৩১--১১২৫ শ্রীঃ) নিকট আগমন 

করেন। নিঙ্গাম তাহাকে শিক্ষ। লাভের 

জগ্ত ফকরউদ্দিন জিরা দির নিকট প্রেরণ 

করেন। ঠিনি.তাহার নিকট বিশেষ- 

রূপে ,শিক্ষিত হন। শিজামউদ্দিন 

পীগাণে পীরকে হিন্দুন্থানের দর্পণ বলি. 

তেন। নিজানউদ্দিনের আদেশে তিনি 

বাঙাগার আগনন করেন। গৌরবের 

ন্ুলতান খাঙ্গা ইনিরান শাহ তাহার, 

শিষু) হিণেন। ১০৫৭ থ্রী; অবো (৭৫৮ 

হিঃ) তিশি পরলোক গমন করেন । 

দনাসপুরে সাগর দাঁধীর উত্তর পশ্চিন 

কোণে এই মহাম্বর সমাধি এপ্মান 

রঠিগাছে। 

পালোনীলক্চ শিস হ এপি 
গুনে, হাহা পিঠ। ৯ 

অঙগাগ আহালিতক বাক কাপ 
জা 

পিহৃপর্ন € 
বনে 

1 

পুণের শাবির মনত 

(সহনশ ও আহিকা। 

করেল তা শহারু বাওক্জী 

লীন ক, পাজীর লিকট ট্া৭ প্রা 

হেল । শিবাজী এই বিবাদেও সুযোগ 

গ্রহণ কররিয়। ভুগ অধিকার পুক্মক স্বীয় 

অন্ুতন সেনাপঠি মোর প্গিলকে তাহার 

অধাক্ষ পদ প্রদান করিঙেন। বলা 



বাহুল্য পীলে। প্রভৃতি ভাতৃবর্গ তি 

পূরণ স্বন্নপ প্রচুর ভূমি সম্পর্তি অষ্ঠত্র 
পাইয়া! বিশেষ পরিত্ুষ্ট হইয়াহিরেশ। 
পুঞ্জ-_তিনি পদারতের পুত্র ও রাঠোর 

বংণের প্রতিষ্ঠাতা নয়ন প।লের পৌন্র। 
তাহার ব্রয়োৰশটি পুর হইতে রাঠোর 

বংশ, ভ্তরয়োদশটি শাখায় বিভক্ত 

হইগাছে । (১) ধর্মডুম্ব-_ীহা হইতে 
দানেশ্বর কালধবজ্গ শাখ।, (২) ভাবুদ 

তাহা হইতে 'অভরপুবী কামধ্বঙ 

শাথ|, (৩) বীরচন্দ্র হইতে কুপশীয় 

কামধবজ্জ,( ৪) আঅনর বিজন হইতে 

কানধবজ শাধা। ৫) মুসল াবনোদ 

হইতে জিরখেশধবস পাখা, (৬) পন 

হতে পরি কানধ্বস, (৭) এহণ 

৬ইতে উহা কামধবজ, (৮) বহদেও 

ইহ 

রা কানধ্বজ, 
“তা ( ১৯ ) অনন্গণ হইতে ক্ষাবোদার 

ক'মপ্বজ শঠথা) এপহ ১৩) চান হইতে 

চাঁণ কামধ্বদ শাখা! 

পুপ্তারাজ 1৩ একডন :জ্য ঠিবিবর 

শা ও ছিলেন শন্দা্থার নগরাধি- 

পা শিদাথে। মনোরঞনর্থ তিনি 

সপ চারা প্রহাশ নামকন্াতক ফল 

গপ্থের প্রণয়ন করেন। রাজ শনুদামের 

১৩%২ খা; অন্দে জনা হর! পরন গুরু 

উহ!র এক টাকা রচনা করেন' আর 
১১৪--১৬৬ 

'অবন্থান স্থান নির্ণর্ হয় নাই। 

একজন 
সারম্বত ব্যাকরণের টীফ| রচনা করেন। 

পুড়মারি-_অন্ক, দেশীয় একজন রাজা । 
পোটিন নামক মিশ্র ধাতু নির্মিত তাহার 
দুদ্র। পাওয়! গিয়াছে। কিন্তু রাজার 

এই 

জাতীয় মু্রাৰ একদিকে হস্তী মূর্তি ও 
অপরদিকে উজ্জগ্িনী নগরের চিহ্ন 

আছে। 

পুণ কুণ্ড নাড়াল বার-তি'ন খ্রীঃ 

দশম খতাব05 দাক্ষিণাত্যের শিরিয- 

বয়ণ নামক স্থানের রানা |ছলেন। 

গিংহলের রাজ। পরাক্রন বাসর সেন|- 

পরত লঙ্কাপুর দণ্ডনাথ ঠাহাকে পরাস্ত 

কররিয়াছিশেন | 

পুগুরীক-বমুন।চ!রধোর অন্য তম গ্রধান 
[শষা মহাপুর্ণের পুব। মহাপূর্ণ স্বীয় 
শিষ্য নানাগুজের প্রতি অঠিশর সন্ত 

[ছগেন মেগগ্ত স্বায় পুন পুগুতীককে 
তাহার শিষ্ত করনা দেন। 

পুগুরীক বিদ্যানিধি_হিনি শ্রাঠৈতনত 
নহা প্রচুর পরম ভক্ত ছিগেন। চট্ট" 
গ্রামের অন্তগত চক্রশানা গ্রামে ঠাহার 

বান ছল: [তান গাঙ্গুলা নংশার ব্রাঙ্গণ 

হিদ্নে। চৈতগ্ঠদেৰ তাহাকে পিতৃ 

সপ্বেধন করিতেন । অতুন ধ্বধ্যের 

মধ্যে থাকিগাও ঠিশি পরম ধার্থিক 
ছিক্নে। 

পুণগুরীক বিঠঠল-_ তাহার জন্মস্থান 
কর্ণাট দেশ। ঠিনি আহম্মদ নগরের 



পুর্যরাজ 

অধিপতি প্রথম বুরহান নিদাম শাহের 
আশ্রয়ে থাকিয়া! (১৫৯৮ --১৫৫৩ ওঃ) 

'যড়রাগ চন্দরোদয়” নামক একথান। 

সঙ্গীত শান্তর সম্বন্ধীয় বই রচন! করেন। 

তাহার রচিত রাগমাঁল। ও র[গ মঞ্জরী 

নাম ক গ্রন্থথয় রাজ] মাননিংহ ও মাধব 

পিংহের সাহায্যে রচিত হইয়া,ছল। 

তাহার সর্বোৎ্কই গ্র্থ “নর্তন নির্ণনঃ 

দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের উৎসাহে 

রচিত হইয়াছিল। ভারতীয় প্রাচীন 
নৃত্য কলার প্রচণিত আদশ, পদ্ধতি ও 

লক্ষণাি তাহার নঙ্কণিত গ্রন্থে অতি 

উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইগাছে। 

পুণ্যরাজ--তিনি হরিকারিক। নানক 
গ্রন্থের টাক] রচন। করেন। 

পুতলী বাঈ--ছরপতি শিবাঞ্গর 
দ্বিতীয়া পত্বী। প্রথম। দ্রা মই বাঈ 

পরলোক গমন করিলে শিনাজা পুন্তণী 

বাঈকে বিবাহ করেন। তাহার গে 

কোন সন্তান জন্মে নাই । স্বামীর মার 

পরে তিনি চিতায় আরোহণ করেন। 

পুত্ত-_দিললীশ্বর সম্রাট আকবর চিতোর 
আক্রমণ করিলে, মিবারের বহু সামন্ত 

নরপতি চিতোর রক্গার্থ শোণত দান 

কারিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে যে 

ছুইজন মহাবীর দুর্দান্ত মুঘল সম্টের 
দর্পহারী প্রচণ্ড ধূনকেতুদপে উদ্দিত 

হইয়া, মিবারের সেই বিষাদ তমসাচ্ছর 

ভাগা গগন কিয়ৎক্ষণের জন্ত বিকট 

উজ্জধ আলোকে খিভাধষিত করি) 

জীবনী”কোব ১৩৯৪ 

তুলিয়াছিলেন, ধীহ।দিগের লোক 
বিশ্বনকর অমানুধিক বীরত্ব ও রণ 

নৈপুণ্যের বিবরণ জগন্ত বর্ণে চিত্রিত 
হইয়৷ মিবারের ইতিহাসের এই অন্ধতম 
অধ্যাকে উজ্জল করিয়া রাখিগাছে। 

স্বপং আকবর শাহও ধাহাদের বীরত্ব ও 

রণ নৈপুণয অক্ষয় রাখিবার অভিপ্রায়ে 
স্বহস্তে তদ্বিবরণ প্রকটি৬ করিয়! 

গিয়াছেন, তাহাদের পবিত্র নাম জনমলল 

ও পুত্ত। ৈনবার অধিপতি পুন্ত 

চন্দাবং কুলের অগ্ঠতন শাখা জগবৎ 

গোঞ্ডের শর্ষস্থানায় বার। যখন শালু- 

ম্াপতত চন্দাণৎ খাঁ শহিদান কর্ম 

তোরণহারে আজো ংমগ করিলেন, তথন 

হতাবশি্ চণ্দাথৎ বাগদিগের আধনেতৃহ 

ভাগ কৈনধারপাতি পুন্তেগ করে মত 

ইহল। ঠংকানে পুন্তের বর্ম বোড়ন 

ব্যয় দা । ভাহার ।পত। তাহির 

শিশুকনেই বুদ্ধে প্রাণভাটি কাকি, 

ছিলেন । তিন গিতা হটদঠএ অন্ন 
58257759754 
স্ভরাঃ “কলবাসগ হয় আনান ৭ পে এ শি পট 

ঞ 

ধ?। ভাঙাণ অপলোগেহ মাহ ভ ভা ওহ 

গোত্রে? 

জানয়!ও 

(তারের শোৌএৰ রক্ষার্থ ম্বাধ তন 

পীঠ ব্স্থ গারধ।নপু রঃ ঠাঁখল ১৮ * 

করতে বাশলেন। তানি পার বলত, 

৯ শক প্রা, কে প্ 

হি) 1 জাজ) ৮ 
গতর 

বার ঈননা শ্বদ্ধং বারা: 

সনকালে যে বিপুল জগুবং দুদ, অন 

কানের জনক লুপ্ব হইব! যাইখে সচিব? 

পিঠা শু 



১৩১৫ তারভীয-এঁতিহাঁসিক 
ষ্ £ ঞ 

তাহার হগয়ে মুহূর্তের জন্তও স্থান 

পাইল না। পুত্র ষে মাতৃভূমির জন্ত 

জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাহার জীবন 

যে পবিত্রতম ব্রত পালনেই ব্যয্সিত 

হইবে, ইহাই বীর মাতার একমাত্র 

সাম্বনা। তিনি কি শুধু পুত্রকেই 

সমরাঙ্গনে প্রেরণ করিয়া শিশ্স্ত 

রহিলেন ?" নানা, স্বয়ং আপনার 

স্ুকোমল অঙ্গে কঠিন লৌহবশ্ন ও 

অন্তশস্ত্রাদি ধারণপূর্ধক আমরালণে 

জান উৎসর্গ করিবার জন্য গ্রস্ত 

হইলেন। পুত্তের বীরা জননী সুকুমারা 

বালক পুত্রবধূকেও বার সাজে 

গঞ্জিতা করিলেন । তাহার শিপিষ" 

করম সুক্মার দেহে কঠিন লৌহ 

কব» পরাইর হন্ডে এক্টী স্ুতীক্ষ শুন 

গ্রদান করিলেন। পুত্রবধূমহ বারা 

নাত] এনবাগগনে প্রবেশ করিলেন । এই 

141 নাঠার দৃষ্টান্ত মহস্্র রমণা হৃদয়ে 

উদ্দপনার অনন জালিযা পিন । অন্ত: 

পুণের অবরোধ খান পরিভাগ পৃব্বক 

আন্ত উংঠাছে তাহা তাগার অনু- 

দেখিতে দেখিতে 

টি 

মন কাদলেন। 

রমণহণ শ্রবণতৈরন রণ বাছোর সহিত 

উদ্মাদনা রণ গীতি গাহিতে গাতিতে 

পণচপ্তীবেণে মুঘল দেন। 

গাগতরে ঝম্প প্রদান করিলেন । রাজপুত 

বীরগণ এই অশ্বারুঢ়া বীর!ঙলাগণের 

যুদ্ধ নৈপুণা দেখির। বিশ্মিত ও মোহিত 

হইদ্নে। তাহার দেখিতে দেখিতে 

তন্ন 

অনংখ্য অরাতি পৈম্চ নিপাত করিয়া 
সমরাঙ্গণে চিরকালের জন্ত শয়ন কি 
লেন। এদিকে রাব্পুত বীরবৃন্দ পীহ 
বসন পরিধান করিয়া শক্ত বিনানে। 

তৎপর হইলেন। “জীবন যান যাঁবে* 
তবু শক্র হস্তে আত্মদমর্পণ রূপ হেয় 

কর্শ করিব ন।+ এই প্রতিজ্ঞ কিয়! 
জীবন আহুতি দিতে লাগিলেন । মুঘলের 

আগ্নেয়ান্ত্রের স্গুখে অনংখ্য রাজপুত 

বীর জীবন বিসর্জন করিলেন। আকবর 
স্বয়ং জয়মল্লকে দূর হইতে গুলির 

আঘাতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পাঠিত করি- : 

লেন। চিতোরের পতন হইল । কিন্তু 

স্বরং আকবরও এই বীরদয়ের অদ্ভুত 

বীরত্বে মুগ্ধ হইয়ছিলেন। নেই জয়- 

মল ও পুত্র লোক বিল্মপ্নকর বীরত্ব 

অক্ষুন্ন রাখিবার জন্ত সম্রাট আকবর 

ধিলীতে আপন প্রানাদের পিংহদবারে 

অতুযুচ্চ বেদিকোপরি তাহাদের উভয়ে 
হস্ত্যারূট ছুইটা পাষাণ এা তম। প্রতিষ্ঠ। 

করিয়/ছিলেন। 

পুত্রদাস রায়-হোশেন কুলি খর 

পরে, দিলীর সম্রাট আকবর শাহ মজফর 

খাকে (১৫৭৯--৮* খ্রীঃ) বাঙ্গালার 

শাননকর্তার পদে নিষুকত করেন। 

সেই সময় পুত্রদান রায় ও মীর আদম 
| রাদ্ন্থ বিভাগের কর্ত। হইয়! 

আগমন করেন। মুঘল সেনাপতিগণ 

পাঠান সামন্তদিগের জারগীর অধিকার 

করিগ়্াছিলেন। জলেশ্বরের জায়গীর' 



পুরগপ্ জীবনী-কোষ ১৩১৬ 

দার খালেদি 

সমরট এই বিদ্রেহের সংবাদ পাইয়া 

আদেশ করিলেন যে, বিদ্রোহীর। স্ব স্ব 

জারগীরে প্রত্যাবর্তন করিলে, তিনি 

এই তাহাদিগকে ক্ষদা .করিবেন। 

নিষয়ের মীমাংসা! করিবার জঙ্গ 

বিদ্রোহীরা! রাঁজ কর্মচারী পুব্দাস রান 

ও বকৃদি রিজভি খাঁকে তাহাদের 

নিকট পাঠাইতে অন্থরোধ করিলেন। 

এই কর্মচারীদ্ব়কে হাতে পাইয়া 

বিদ্রোহীর! তাহ।দিগকে বন্দী করিলেন 

এবং শাসনকর্তার নিকট অনস্তভব দাবা 

করিলেন। অবশেষে বিদ্রেচীদের 

হস্তে মজফর খঁ| গ্রাণ বিনজ্জন দিলেন। 

পুরগুণগ্ড _তিনি মগধের গুপুবংশীয় 
নরপতি গ্রথম কুমার 'গুপ্টের অভতমা 

মহিষী অনন্তদেবীর গভে শন্াগ্রহণ 

করেন। প্রথম কুমার গুপেের সুত্্যুর 

পরে তাহার বৈমাজের ভাত। গন গুপু 

রানা হুইয়াছিলেন। কন গুণের 

মৃতার পরে, পুরগ্চগত রাজা হন! তাহার 

মহিধীর নামশ্রীবংসাদেশী। পরের 

নাম নরসিহ . ৩৭1 তিনি হী: ৭ঞচম 

শতকে বর্তমান ছিলেন। 

খ। ও ঘোড়াঘাটের 

(রংপুর) জায়গীরদার বাবা খ। বিদ্রোহী 

হইলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত জারগীর- 

দার তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। 

বর্ষে গ্রবেশ করেন । এইবার তিনি 

নিন্দুর! হুর্ম আক্রমণ করিলেন। নিন্দুল! 
বর্তমান নন্দকুল নগর। ইহা নন্দীদর 

নামক সরোবরের তীরে শ্রীনগর হইতে 

২৩ ম'ইল উত্তরে অবস্থিত। নিন্দুল- 

পতি সুলঠান মামুদের মাগমনে ভয় 

পাইয়। নগর পরিত্যাগপুর্বক কাশ্মীরের 

ধিকে পলারন করেন। সুলতান মামুদ 
নগর লুন করিয়া! কাশ্মীরের দিকে 
পুর পালের পশ্চাদ্ধাবিত হন। 

কিন্ত তাহ।গ দর্শন না পাইরা তিশি 

কাশ্মীর লুগন ও বহু দাপদাদা মংগ্র 
করিয়া স্বদেশে প্রতাাগত হন। 

পুরণকশ্যপ--ভগবান বুদ্ধের মমকাল- 

বস্তা একজন দার্শানক আচার্য পরি- 

ব্রাক । তিপিও গে হমবুদ্ধ, মহাবীর 

প্রা তরহান একটি পরিবাজক অন্নানা 

প্রাঠ্ত ৪ নত হিমেল? 

ব্রার 
৪6 ০৪ কত ১২ ৪.5 [5পি প্রধানত আঞ্যবারা হিলেশ 

[হাল 'হছোস। হও ১ 
বক 

(15) 2 টন আলা ১১৩৭ 251০ তব 2 হিজল শা সনহে। শুনলে 

পুরণ কহে মাহ ঠ হগবান বুজি, 

মহাঁবার অথবা হাতা 

আলাল! গু বিতর বরুন 2087, 

যার 

৮ $1%? ঞ প্র; খু খনায জাবনের আাডনবত 

করেন 

18৮15277 ঙ 
1 শি 1.4 4 

নি টানি 29 দল ৮265 এত ও 
(তাল শন “57 5245 817271 | 

শক 

পতি জং 

পুরণ ভকত বধ সুজের এজন 

স!ধক | সম্ুবত তরী ১৬শ শুততক, 

বর্তমাদ ছিলে, 

পুরলজয় পাল--১০১ও শ্রী: অবে অনগ 

পালের মৃতার পরে, গজনীর সুলতান 

মামু গোছা নবম অভিয।নে ভারত- 

রা, 

ক গং 

প্রাণের শিল্ধাল 



১৩১৭ 

কোটে তাহার আস্তনা আছে। বনু 

লোক মেই স্থানে দাধনার্থ গমন করিয়। 

থাকেন। তিন হিন্দু মুসলমানের 

মিলনার্থী ছিলেন। 

প্ুরণমল খেদুরিয়া_সম্রট আকবর 

শাহের রাঙত্বক(নে, একবার বাঙ্গালা 

সুবান জাম়গীরদাবেরা বিদ্রোহী ইহলে 

তাহাদের দদনার্থ সম্রাট আকবরকর্তৃক 

মাণগসিংহ বঙ্গদেশে প্রেপিত হন। 

হাগীপুরের জনিদাপ পুরণমল খেছুরিয়া 

মেই বিদ্রোহীদের. অগ্ঠতম ছিলেন। 

মানদিংহ ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্ে তাহার দুর্গ 

আক্রমণ করিলে, পুরণমল বিস্তর 

নগদ টাক। ও আপনার সমুদ্র ত্ন্তী 
গ্রণান করির। সত্্রটের শরণাপন্ন হন । 

মানন'হ পুরণমলকে ক্ষমা করিয়! 

তং প্রদত্ত অর্থ ও হস্ত! দিল্লীতে প্রেরণ 

কারনম্বাছলেন। 

পুরণ মল্ল-_গিধৌরের রাজা, তিনি 

১৫৭৪ খ্রীঃ অন্দে ব্মান ।ছুলেন। মুঙ্গের 

[9ণার অগ্কগত [গরধোৌরের রাজবংশ 

আও প্রাচান সন্ত্রান্ত বংশ। বীর খিক্রুম 

[5২5 নামক চশ্দ্রবংশীর এক রাজপুত 

ক্ষতি ইঙার প্রতিষ্ঠাতা । ১০৬৬ শ্রী: 

অন্দে এই রাজের স্থাপন হয়। এই 

বংশের দশম লগ্পতি পুরণ মল্ল বৈদ্ভ- 

ন'থের মন্দির নিষ্খাণ করাইয়। দেন । 

সম্রাট আকবর শাহের রাজস্ব মন্ত্রী 

টোডর মল্প তাহারই সাহাধ্যে মুলের 

দুর্গ অধিকার করিয়া দাউদ খাঁকে 

ভারতীয়"এতিছাসিক পুরণযা 

পরাস্ত কারগ্াছিঞেন। এই বংশের 

চতুর্দশ নরপতি দেলোয়ার দিংহ (দির 

সম্রাট শাহ-জাহান পাতশার নিকট 

হইতে ১৬৫১ প্রঃ অবে সনন্থ প্রা 

হইয়াছিলেন। পরবর্তী রাজা গোপাশ 

সিংহকে ইংরেজ গবণমেণ্ট রাজ| বলিয়! 

মানিয্না লইয়াছিলেন। তাহারই পৌত্র 

মহারাজ! সার জয়মঙ্গল পিংহ, ১৮৫৫ 

খ্রীঃ অবের সাওতাল বিদ্রোছছে এবং 

১৮৫৭ খ্রীঃ অধর সিপাহী বিপ্রোহে 

ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে সাহাব) করিয়া 

কে, পি, এস, আই উপাধি পাইয়া 

ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়। ভারতে- 

শ্বরী উপাধি গ্রহ্ণকালে ১৮৭৭ খ্রীঃ 

অব তাহাকে পুরুষানুক্রমে মহারাজ। 

উপাধি প্রদান করেন। তাহার পর- 

লোক গমনের পরে, তাহার পুত্র শিব- 

গ্রমাদ সিংহ বাহাদুর মিংহাসন।রোছণ 

করেন। ততৎপরে ঠাহার পুত্র মহা" 

রাজ সার রাবণেশ্বরপ্রদাদ সিংহ 

বাহাদুর রাজপদ লাভ করেন। ১৮৬৪ 

ত্র: অবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

১৮৯৩ খরা; অন্দ হইতে তিনি কয়েকবার 

বাঙ্গ।ল!র মন্ত্রী সভার সদন্ত মনোনীত 

হইয়াছেন। তিন ভিষ্বীক্টবোর্ডের সদন 
ও অনৈতপিক বিচারপতি (110000 

275 1120196066 ) হইয়াছিলেন। 

তাহার পরে তাছার পুত্র রাঙা ত্র. 

মোলী প্রদাদ সিংহ রাজপদে গ্রতি্িত 

হইয়াছেন। 



পুরদিল খ-_ দিল্লীর সমাট আওরঙগ- 
জীবের অন্ততম সেনাপতি | যোধপুরের 
রাঁণ। যশোবস্ত |দিংহ কাবুল নগরে 

গ্রাণত্যাগ করিলে, সম্রাট তাঁহার 

পুব্রদিগকে হত্গত করিবার ইচ্ছা 
করেনস। কিন্ত মহারাজ যশোবস্থের 

বিশ্বস্ত কর্মচারী ছুর্গাদাসের কৌশলে 

রাণী পুররগণসত যোধপুরে পলায়ন 

করিতে সমর্থ হন। (ছূর্গাদান দেখ )। 

ইহ] প্রকাশিত হইলে সমাটি অতিমাত্র 

কু্ধ হইয়] মাঁড়বার (যোধপুর) রাঙ্জয 
আক্রমণ করেন। ঠাহার অন্যতম সেনা- 

পতি পুরদিল এ শিবানো অধিক'র 

করিয়াছিলেন। কিন্থ অচিরেই রাঠোর 

সেনাপতি রত্বসি'হ ১১৮৫ শ্রী; অবে 

পুরদিল থাকে আক্রমণ করিয়া নিহত 

করেন। 

প্রুরন্মর- তিনি একজন বাস্তরণান্ত্ে প- 

দেশক। তাহার বচিত বাস্তণান্ত্র এখন 

পাওয়া যায় ন। নংশ্ত পুরাণে হৃণ্, 

বশিষ্ঠ, বিশ্ব কর্ম, মর, নারদ, নগাজিৎ, 

(বশালাক্ষ, পুরন্দর, রক্ষা, কুমার, 

নন্দীশ, শোৌনক, গর্ণ, বানুদেব, অনি- 

রুদ্ধ, শুক্র ও বৃহস্পতি এই আঠারজন 

বাস্তৃশাস্ত্রোপদেশকের নামপাওগাযায়। 

পুরন্দর খা (১) একজন গ্রন্থকার 

তাহার রচিত গ্রন্থের নাম “কৃষমঙগল? | 

গোপীনাথ বনু দেখ। «* 
পুরন্দর খী--তীহার প্রকৃত নাম 

গোপীনাথ বনু ও ত্তাহার পিতার নাম 

ঈশান বন্ু। তিনি দক্ষিণ রাট়ীয় 

কায়স্থ এবং বাঙ্গালার নবান হোখেন 

শ[হের (১৪৯৯--১৫২৫ খীঃ) উদ্ধির 

ছিলেন। হোখেন শাহ তাহাকে 

পুরনর খা! উপাধি প্রদান করেন। 

ত্তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। 

দক্ষিণ রাট়ী কায়স্থ মমাজে সমান 

পর্ধাদ়ে বিবাহ দিবার পিরন তিনিই 

প্রবর্তন করেন। বর্তমান ভ্ৃগলী 

জেলার নেয়াখালা গ্রামে তাহার বাম: 

স্থান ছিল। 

পুরন্দর পাল-_তিন আসামের 

বিখ্য/ত নরপতি রত্রপালের পুরু। 

[তিনি যেনন বীর ছিলেন, ফর 

বিদ্ভাগ্ররাগীও ছিলেন । ঠিশি স্বরং 

ছিলেন । ঠিনি হাত ক্রীড়াগ অ. ৩৭ 

অন্থরক্ত ছিলেন । রা নায় এক 

ক্গারদ। কুমাপীকে তিনি বিব 

তাহা গে ইন্ত্রপাল জলাগ্র 

পিতার জীবিতকলেই পরুন্দর গণঙোত 

গমন করাতে ইন্জুগাল পিভামই রও, 

5 করেল 

বড তি: 

প!লের গিংহাননে আরোহণ করেল: 

পুরাণ সিংহ _বর্তঘ।নকনের পক, 
বের শিখ জাতির একজন এে্ট কলি 

তীভার কাত আন্যাম্মক তাহপও 

তিনি শিখ জাতির অ্ি শ্রিন 

পুরীহর_ চতোতণর 

খোমানেব আহ্বানে বে মকন স্বদেশ 

তক্ত মহাণীর স্বদেশ শক মুলদানদিগকে 

তাড়াইধার জন্তকা থোমানের পতাক। 

চহাএ্ান। 



তলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, কাঙ্মীরের 

পুরীহর তীহাদের অন্ততম ছিলেন। 

খোমান দেখ। পু 

পুরু--৩২৩ খ্রীঃ পূর্বাৰের প্রথমভাগে 

আলেকসাওীর ধিন্ধু নদী উভীর্ণ হই. 

লেন। এঁ স্থান তক্ষণীলার নরপতির 

অধীন ছিল। তিন যুদ্ধ ল! করির৷ 

বগা স্বীকার করিলেন এবং মর্ক" 

প্রকারে তাহাকে সাহাধা করিতে 

প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে ঝিলাম 

ও চিনা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশে পুরু 

নামে এক নরপঠি বাম করিতেন। 

তিশি দিগ্রিজহ্ী আলেকজাওা।রকে বাধ! 

দতে প্রস্তত হইলেন। বাজ পুরু ও 

তাহ!র ছুই পুত্র পঞ্চাশ হাঁজার পদ!" 

তিক, তিন হাজ'র অখারোহী দৈককা 

এক হাজার রথ ৪ একশত প্রিশটা 

ইস্তীসহ ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডামাল 

হইলেন । উভয়পন্দে তৃবুগ বুদ্ধ মংঘটিভ 
১ইল। পুরু॥ এক পুর ঘুদ্ধক্ষেত্রেই 

“এন করিলেন; পুক বিগুণ বিক্রমে 

কির] ক্ষত শিক্ষত দেহে বন্দী 

আহলকজাগ্ডাঁর নমীপে শীত 

হইনেন। তিনি রাজ1 পুরুকে জিজ্ঞান। 

করিগেন ভুমি কিন্ধপ ব্যবহার আমার 

পিকট প্রতাশা কর? পুরু উত্তর 

কঠিলেন-প্রাজার মত” আলেক- 

জাগার তাহার শৌ্্য ও বীর্ষে পুর্বেই 

তাহার উপর অদ্ধান্থিত হুইগাছিলেন। 

এখন তাহার বাক্যে ততোধিক প্রীত 

হহুয়। 

হইঘা, তৎক্ষণীৎ তাহার বন্ধন মুক 
করিয়া দিলেন। তৎপরে তাহার রাঞ্য 

তাঁহাকে গ্রত্যার্পণ করিয়। তীহাঁর 

মহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। আ।লেক- 

জাওার দি গ্রেট দেখ। 

পুরুষ দত্ত--মথুরার ধ্বংস।বশেষ মধ্যে 
গ্রীক শকরাজগণের মুদ্রার মহিত অনেক 
প্রচীন তাঅ মুদ্রা পাওয়া! গিয়াছে। 

এই সকল মুদ্রা পুরুষ দাত, বলভৃ,ত 
প্রহাতরাসার নাম ব্রঙ্ছা অক্ষরে লিখিত 

আছে। কিন্ত তাহারা কোন্ স্থানে: 

র।ল। ছিণেন, তাহা এখনও জান! যার 

লাই । 

পুরুষোত্তম-(১) তিনি উড়িস্থার 
সুর্যযবংখের প্রতিষ্ঠঠত। বিখ্যাত নৃপঠি 

কাপলেন্ের পুত্র ১৭৭০--১৪৯৭ 

্ী; অব্ব পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। 

[শি কপলেন্দ্রের মত পরাক্তমশাণা 

লরপ।ত [ছলেন না। রাজ্য লাভ 

করিবার ৫1৩ বত্নর মধোই তিনি পিভৃ 

রজোর অন্ধীংশেরও অধিক হইতে 

বিচাত হন। বাহমনী বংশের রাগ 
তৃতীয় মোহ।ম্মদের একজন কর্ধচারা 

(ভীমরাজ) পুরুষে ত্তমের পক্ষে যোগ 

দিয়! ১৪৭৪ থ্রী; অব কোগুপলে 

নামক বাহমনী রাজ্যের একটী হ্র্গ 

অবরোধ করেন। পুরুষোত্তম তাছার 

সাহাধার্থ গমন করেন এব: নিজাম- 

উল-মুন্ধ হুসেন বাছুরীকে পা্জমহে্্রী 

হইতে বিতাড়িত করেন। তখন তৃতীন 
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মোহাম্মদ বাহমনী সসৈন্ে উপস্থিত 

হইলেন। তুমুল যুদ্ধের পর নদ্ধি হইল। 
মোহাশ্দ পুরুষোতমের নিকট প্রিশটা 

হন্তী পাইয়! স্বদেশে গ্রশ্্যাবর্তন করি- 

গেন। কিন্ধ পরবন্তী মময়ে আমরা 

দেখিতে পাই, পুরুষোত্তম কৃষ্ণা, ও 

গোদাবরী দেয়ার হইতে বাঁহমনী রাজ 

সুলতান মোহামুদকে বিতাড়িত করি, 
ছিলেন। 'কেবল তাহাই নহে পালুর 
নরগিংহকে পরাস্ত করিয়। পন্থর পর্যযস্ত 

স্বীয় অধিক!রে আনিয়াছিলেন। বিজয় 

নগরপতিকে পরাস্ত করিয়া তগাকার 

রত্ন খচিত সিংহামন ও সাক্গা গোপাল 

বিগ্রহ আনগনন করিরাছিলেন। কর্ণাট: 

রাজ হুছিত। দূপঞ্থিক1 পুরুষোন্তনের 

মহ্ী ছিলেন । তাহার মৃত্রার পরে 
তাহার পুত্র গ্রঠাপ কুদ্র রাঞ্জ। হন। 

পুরুযষোস্তম- (২) তাহার জন্বস্থান 
কাশী। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিগেন। 

বৌদ্ধ পুরোহিতদের সাধনার অনেক 

গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন। 

পুরুযোত্তম গোম্বামী_তিনি বল্লভ 
স্বামী বৈষ্ণব সম্প্রথ।য়ের প্রতিষ্ঠা তা 

বল্লভাচার্ধে;র বংশধর | বংশাবলী এই- 

দপ--বল্পভাচার্য_ বিঠঠলদাদ--বাল, 

কৃহঃ-্-ব্রজরাঙ্গ--যছপতি--পীতাঞ্ধর -- 

পুরুযোতম গোম্বামী। তিনি বল্লভীয় 
অন্ুভাম্বের টাকাকার। তাহার টাকার 

নাম--তাষ্ প্রকাশ। তিনি তাহার 

টীকায় আচার্য শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, 

জীবনী-কোৰ ১৩১ 

মধ, নিশ্বার্ক, বিদ্রানভিক্ষ প্রভৃতির 

মতবাদ উদ্ধৃত করিয়। থগ্ডন করিবার 

চে! করিয়াছেন। তিনি বিঠ্ঠলনাথ 

বিরচিত দিদ্বপ্ন গুণের উপর “সুবর্ণ সুর? 

ন।মে এক টীকা রচনা করেন। “প্রস্থান 

রত্বাকর' নামে তাহার আরও একপানা 

গ্রন্থ আছে। সম্ভবতঃ তিনি হ্ীঃমষ্টাদণ 

শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 

পুরঃযোত্তম তর্কালঙ্কার_ তিনি 
পাণিনি বাকরণের বৃন্তি প্রণয়ন করেন। 

এ বুত্তি “ভাব। বুন্তি” নামে প্রসিক্ধ 

তিনি রাজসাহীর বুড্জীরভাগ গানে 

জন্মগ্রহণ করেন। 

পুরুষোত্তম দত্ত তিনি খেত রর 

প্রপিন্ধ বৈঞ্চবাভারা নরোভ্তম ঠাকুরে? 

জোষ্টতাত। তিনি গোড়ের রাজ নর 

কারে কম্ম কগিতেন। এই পুরুমোন্তমের 

পুত্র নস্থোষ দন্ত ছটা বিগ্রচ প্রতিষ্ঠা 

করেনা এই উপলক্ষে রা প্রন 

উৎসব হয়। তংকালনের ঘযাণতীদ 

বৈষ্ণব প্রধানগণ এই উত্ববে উপস্থিত 

তন। নিশহ্যানন্দ পত্রী ৫ দেবীও 

এই উংমবে উপপ্থিত হইর! 

মর্ধযাদ। বুদ্ধি করিদ্াহিলেন | 

পুরুযোতম দাঘ-(১) একজল পদ” 
কর্ত।। কুমারহট হাণিসহরে বৈদ্ক- 

বংশে তাহার জন্ম হয়) তাহার পিত। 

সদাশিব দান একজন বিধাত চিকিৎসক 

ছিলেন। পুরুষোত্ম গ্রভু নিত্যানন্দের 
পরম ভক্ত ছিপেন। তিনি পুরযোতম 

হাব 
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পণ্ডিত নামেও খ্য।ত [ছলেন। তাহার 

ভক্তিভানে আকৃষ্ট হুইয়! অনেক ত্রাঙ্ধণ 

তাহার শিষ্য হইরা।ছলেন। 

পুকুষোত্তম দাস--(২) 'মোহমুদ4, 
নানক গ্রন্থ তাহার রচিত। কুরুক্ষেত্ 

ঘুদ্ধে অঠিমন্যু নিহত হইলে, অজ্ভুলকে 

সাস্বনা দিবার জন্ত শুক, রিপু্ম়ী 

তক্ত বাজ: মোহমুধগরের যে উপাথান 

বণনা করিয়াছিলেন তাঠাই গ্রন্থের 
প্রতিপাস্ত ৷ ইহা পন্তে রচিত। 

পুরুযোত্তম ৫েব--:১) বাঙ্গাল! দেখে 

বৌদ্ধদের মধ্যে অমর মিংচ, পুরুষে ভ্তন 

দেন প্রনৃতি বহু গ্রণিদ্ধশাব্দিক জন্মগ্রহণ 

করিফাছিলেন। পুরুষোম দেশের 

প্রধান গ্রন্থ একা গু-শ্ষে?; এই খ্রন্থথালা 

বিরচিত অমন কোষ 

অমর পি'হ হ্ীঃ ৩ন্ঠ 

অন? নিংহ 

গ্রন্থের পারশিই। 

তকে হাছার গ্রন্থ রচনা করেন! 

তাহার পাঁচশত বংনর পরে, অর্থাং 

শ্রাঃ একাদশ এতকে পুরুষোত্তমের 

এক ক্ষ বচিত হয়। এই দার্থ 

পচিশ৩ বংমর মধো সংস্কৃত নাহিভ্যে 

বহু নৃঙন শব্দ সংতোজত ইম্বা।ছল। 

ত্রকাগ-পেষ গ্রন্থে পুরুষোত্তম তাঁহ। 

সংগ্রহ করিয়া অমর কোষ গ্রন্থকে তৎ- 

কালের উপষে।গী করিয়াছিগেন। অমর 

মংহ (বু ২৯টী নাম দিঘ়াছিলেন, 

আর পুকরুষোত্তম পিয়াছেন ৬৬্টী। 

সেইরূপ শিবের ৪৮টী ও ছুর্গার ১৭টা 

স্থলে তিনি শিবের ৬ওটী ও ছুর্গার ৩৭টী 

০ 

ভারতীয়-এত্তিহাসিক পুরুযোস্তম 

নাম শিয়াছেন। পুরুষোত্মের আর 

এক গ্রন্থ ভাবাবুর্তি। পাশিনির স্বরের 

ও বেদের স্ুত্রগুলি বাদ দিয় শুধু 

ভাষার যে স্ুঞ্জগুল, সেইগুণির উপর 

লঘুবৃত্তি দিয়া ভাষাবৃর্ধি রচিত হইয়।ছে। 

বাঙ্গ'লার উত্তর অংণে বৌদ্ধপালবংশীয় 

রাজাদের খুব গ্রভাব ছিল। সেইন্রন্ 

ধ অঞ্চলে ভাষাবৃত্ধি অনেককাল গ্রভাব 

বিস্তার করিরাছিল। উঠা অনেক 

টাক! টীপ্ণী রচ্তি হইয়াছিল। মংস্ক- 

তের বানান ঠিক্ষ করিয়া দয়া তিশি 
আগ এক কীত্তি স্থাপন কপিয়াছেন। 

তাহার রচিত বর্ণদেশনা, খিন্ঈপ কোষ, 

একাঁক্ষর “কোষ, মংবলিত “চারাবলী 

অভিধান অতি মূলাখান্ গ্রন্থ । এই 

গ্রন্থের এক এক অংশ একখানি পৃথক 

গ্রন্থ বপন! গ্রচাপ্রিত হইন্াছে। এই 

হারাথলা অভিধান সংকলনে ন্ুরঘার্থ 

দ্বাদশ বংসর তাহাকে নানাস্থ।নে শ্রমণ 

করিতে ও কঠোর পরিশ্রম করিতে 

হইয়াছিল । এতদ্বাতীত “ঞ্াপক সমুচা 

ও উণাপি বৃত্তি" নামে তাহার আরও 

হইথানি প্রণিদ্ধ গ্রন্থ আছে। 

পুরুষোত্তম দেব- (২) চট্রগ্রাম 

গ্রাদেশে চন্দ্রবংখার একটা হিন্দু রাঙ্গবংশ 

রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১২৪৩ খ্রীঃ 

অন্ধের একটা তাম্শানন পাঠে অবগত 

হওয়! যাঁর যে পুরুষোত্তম দেব, তৎপুক্ত 

মধুহ্দন দেব ৪ তৎপুত্র দামোদর দেব 

মেই সময় তথায় রাগ! ছিলেন। এই 
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তাআ্ণাগনে দামোদর দেব 'মকল ভূপতি 

চক্রবন্তঁ, বলিয়| উল্লিথিত হইগ়াছেন। 

পুরুষোত্তম দেব গজপতি-_ (১) 
দিল্লীর সমাট শাহজাতানের দময়ে বকির 

থা নঙ্গম খানি উড়িয্যার মুঘল সুবেদার 

ছিকেন (১৬২৭--১১৩২ শ্রীঃ) | সেই 

সয়ে খুর্দার রাজা পুরুযোুমদের 

গজপঠি পরলোক গমন করেন এবং 

তাহার পুঞ্জ নরণিংহ রাজা হন। 

পুরুযোন্তম ১৬০৭ ব্রীঃ--১৬৩০ খ্রীঃ 

পর্যন্ত খুর্দার রাজ] ছিলেন। নরপিংত 

দেব গঙ্গপতি 

পর্য্যন্ত ব1ঙত্ব করেন; কিন্তু তিনি মুঘল 

সুবেদার মুঠাকদ খার হস্তে যুদ্ধে 

নিহত হন। ততৎপরে তীহাগ ত্রাতুষ্পুর 

গঙাধর (১৬৫৩--১৬৫৪ খ্রীঃ অন্দ) মাত্র 

এক বংসর রাজত্ব করেন। 

নরমিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্র গঙ্গ।: 

ধরকে বধ করিয়া রাঞ্জ হন। 

পুরুষোত্তমদেব গজপতি-_(২) এক 

জন অসমিয়! গ্রন্থকার । “দিপীকাচন্দ 

নামে একথানি গ্রন্থ ঠিশি রচনা করেন। 

রাগ্গনীতি উহ্নার প্রতিপাগ্ত বি্ষিয়। 

তিনি জামল সংহিতা, হংসক'লী গ্রভৃতি 

গ্রন্থ আবলম্বনে উহার রচনা করেন। 

উহাতে স্যটিতত্ব, যমপুরীর বিবরণ, 

চন্ত্রবিগ্র ও ্ুর্যাবিগ্রের ভেদ বর্ণন। 

দৈবজ্ঞের বিবরণ ও শ্রেষ্টত্ব, নৈষ্বনীতি 

ও ধর্মী, প্রাচীন পৌরাণিক রাজগণের 
বিবরণ গ্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে । 

১৬৩৬০---১৬৫৩ খ্রীঃ 

তৎপর 

জীবনী”কোষ ১৩২২ 

গ্রন্থকার নিজেকে হুর্যবংশীম রামচন্ত্রের 

বংশধর একজন নৃপতি বণিয়! উল্লেখ 
করিয়াছেন । ভিনি &ঞন মতাঁবলগ্বী 

ছিলেন। গ্রন্থ রচন। কাল খুব সম্ভব 

খীঃ ১১এ শতাব্দী । 

পুরুষোত্তম নৃনিংহ-তিনি উড়ি- 
য্যযর গঙাবংণায় দশম নরপতি | এই 

বংশে নুণিংহ উপাধিধারী ছয়জন রাজা 

হইগ্জাছেন। তাহার পিতামহ নুদিংহ 

দেব কর্তৃক কোণাকের স্থম্য মশ্দির 

নিম্মিত হইয়াছিল। 

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ --.১) গ্রদিদ্ধ 
প্রয়োগোন্তন রহুমালা ব্যাক?ণের 

গ্রণেত। | কুচবিহার অঞ্চলে অগ্ঠাপি 

উক্ত ব্যাকরণ অধীত হইদ্া থাকে । 

তিনি কুচখিহারের রাজা নরনারায়ণের 

লভাপ্ডিত ।ছলেন। 

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ -.১: তন 
ণঙ্গের মেনপণংশান নরপাত গক্ষমুন ছেলের 

নন্্া হলারুধের বংদ্ধর জগর্ধাথ বলো 

পাধ্যার়েপ পুএ | ঠিনি প্রদেশ 

মাল।+ কি চন্তামিঃ থকুভাক্ি-কম- 

প্রণরন 

নামক গর গ্রশেতা 

তা" প্রত ত গ্রন্থ 
প্রবোধ গ্রাকাশ? 

বলরাম তাহারই পুত্র 

স্তন যষ্ট পুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর কণ- 

কাঠান্ধ আপিন! খাস করেন। 

সাহেবের তাহাদিগকে ঠাকুর বাত 

বলিয়। তাহার1ঠ।কুর নামেই খ্যাত হল। 

জোড়ালাকো ও পাধুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ 

করেন 

তাহার অব 



১৩২৩ 

ঠাকুর পদবীধাণী ভূম্যধিকারীরা 

তাহারই বংখধর। 

পুরুষোত্তম মিশ্র সিন্দান্তবাগীশ _ 
ধক ও কাা। 

নবন্বীপের নিকট- 

তাহার পিতার 

[পতামহের লাম 

ষাড়শ বর্ষ বরক্রম 

বাঙ্গাণী বৈষ্ুৰ 

তাহার জন্মস্থান 

বন্া কুলিরা গ্রাম । 

নাম গঙ্গাদান মিশ্র । 

মুকুন্দানন্দ মিশ। 

ক'লে তিনি বন্দাবনে গমন ঝবেন। 

থার তিনি ভার গুকনহ প্রমান 

ন'মে পরিচিত হন । তিনি গোবিশা- 

ভাব মনিব অধিকারী আীকৃকঝকঠরণ 

গে।স্বাদীর গৃঠে অঃস্থ'ণ করতেন এবং 

গবিন্দজী মাশিরের পুজাগা ছিলেন। 
বহর বুলাণলে অবস্থানের পর 

রঃ স্বদেশে ০1৬ গঠযাবন্তুল করেন 

তবে তিনি চদার ১৭০৮ খরা? 

নাজ লা গচ্ছানুবান 5র 

“সিদ্ধ হান “বংশাশিশ্র।? ১৭১২: অবে 

এহন্বা তাত “আনন্দ? ভব 

“হে হষ্তচক্োয়-কীমুদা। প্রজাতি গ্রন্থ ও 

[লি একজন গ্রশিদ্ধ 

বরেন। "২ 

₹ংহার পচিহ। 

বেনঃন পৰকন্তা ছিলেন । 

পুরুষোত্তমাচা্য _মাচাধ্য নিগ্বা্ক 
9 শানিবাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । 

এতে গেণে আচার্য নিশ্বাকের মত" 

একই জ্মীনিবান বলবাঁন্ করিয়! তুলেন। 

গ্রাঃ ঘা দশ শভাব্দীর প্রথম ভাগে আচার্য্য 

পুরুষোত্তম দ্বৈতাদ্বৈত নগ্বন্ধে তাঁহার 

ভারভীয়-এতিহথা সিক পুলকেশী 

প্রশিদ্ধ গ্রন্থ “বদান্তরত্ব মঞ্জুষা” প্রণয়ন 

তাহার পরেই দেবাচাধ্যের 

আব্র্াব হয়। 

পুরুছুত _ প্রাচীন কাছের একজন 

আ'যুধ্বেদ শান্তবেত্তা ৷ গ্রাসিদ্ধ মোমহন 

তাহার অব রচিত 

“মামহনবিলাম এনে পুরুহছুতের বচন 

উদ্ধ ৩ করিয়াছেন। 

পুলকেশী (গ্রথম)-ঠিনি ইালুক্যবংশীয় 
নঃপ,৩ জয় গিংশের পোত্র। জয় 

শিং৬হ প্রথমে চানুক্য বংশ স্বাপন 

করেন। তৎপরে পুনকেশা বাঠাগীপুরে 

( ধঙমান বাদামী) বরাজধানা স্থাপন 

করিয়াছিলেন; তাহার পৃথ্থীবলিত 

ও মতাশয় নাঁদে ছই উপাধি ছিল। 

তাঁহার পুথ কীন্ডিপন্ম। ও মঙ্গলীশ 

পিতারই হায় পরাক্রমখাণা নরপতি 

ছিলেন । ৫১৩ ত্রীঃ অবে পুলকেশার 

মৃত্যুর পরে কাহিবন্মা রাজ হন। 

পুলকেশী (দ্বিতীর )-_তিনি চালুকা- 
বংশীয় নরপতি কীন্তিবন্মার জোষ্ট পুত্র 

ও প্রথম পুলকেশীর পৌত্র। তিনি 

স্বীয় পিতা ও পিতামচেরই গ্তান্ধ অতি- 
শন পরাক্রান্তশাশী নরপতি ছিলেন। 

৫৯০ খ্রীঃ অন্দে পিতার মৃত্যুর পরে 

তিশি সিংহামনে আরোহণ করেণ। 

তাহ।র পিতৃবা মঙ্গপাখ পিংহ।সন লাভ 

করিবার জন্ত বিদ্রোহী হন। কিন্ত 

৬১১ খ্রীঃ অব মঙ্গলীশ সপুত্র রণস্থলে 

নিহত হন। এই গৃছ বিবাদের সময়ে 

করেল 

১৫৪৫ খ্রীঃ 



পুলমায়ী 

রাধঁকুটপি গোবিন্দ বিদ্রোহ পতাক! 

টত্তোশন করির, পুর্ণ গৌরন পুনল[ভ 
করিবার গ্ররাপী হছন। কিন্কু পরাস্ত 

হইয়)বশ্বত। ্বীকার করিতে বাধ্য হন। 

অচিরকাণ মধ্যেই পুলকেশীর সদর 

ব্যবহারে উভয় পক্ষের বেরীভাব মিশ্ব- 

তার পরিণত হয়। এই মময়ে উত্তর 

ভারতের মস্ত্রাট হর্ষ শিলাদিতা দাঞ্ষি' 

ণাত্য জয়ে অতিগাষা হইয়! পুণকেশীর 

রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্ত পরাঞ্জিত 

হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধা হন; 

পুজকেশী (২য়) দেশবদেশে৪ খ্য'ত 

ছিলেন। ৬২৫ খ্রীঃ অবে পারস্ত রাজ 

খুরু (দ্বিতীয়) তাহার সভ!র দূত প্রেরণ 
করিয়।ছিলেন। দ্বিতীর পুণকেশীর 
বিষয় চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন্মাং- 

এর ভ্রমণ কাহিনী হইতেও অনেক 

জাল।যায়। তাহার রাজহের শেষ 

ংশ বড়ই বিষাদপুর্ণ। 

অবে পল্লববংশীয নরমিংহ বন্ম। ঠাহার 

রাজ্য আক্রমণ করেন এবং মেই যুদ্ধে 

পুলকেশী নিহত হন। তাহার রাজ্য 

নষ্ট হয়। ১৩ বঙপর পরে ১৫৩ ত্রীঃ 

অবে তাহার পুত্র চন্ত্রািতা বেগিতে 

যাইয়া রাজপাট স্থাপন করেন। 

পুল্সমায়ী (১ম)--তিনি অদ্ধ,বংশীয 

গোৌতমী পুত্রের তনয় ' তিনি শক- 

বংশীয় নরপতি রুদ্র দমনের কন্যাকে 

বিবাহ, কগিয়াছিলেন। গৌতমী পুত্র 

শকদিগকে মহারাষ্র দেশ হইতে বিতা- 

৬৪০ খ্রীঃ 

জীবনী-কোঁষ ৬৩২৪ 

ডিত করিয়াছিলেন, কিন্ধ তাহার পুত্র 

পুলনারী শকদিগের আক্রমণ বার্থ 

করিতে সমর্থ হন নাই। রুদ্র দমন 

বিপ্িত রাজাগু ল পুন অধিকার করেন। 

পুলমানী ১৫০ খ্রীঃ অবে পরলোক গমন 

করেন। তৎপরে তাহ।র ভ্রাতা শিবশ্রা 

রাজ। হন । 

পুলমায়ী (৪র্থ)_তিনি অন্ধ,বংখীর 
শেষ নরপতি। ঠিনি ২১৮ শ্রী; অনে 

পরলোক গনন করিলে, এই বংশের 

গ্াধান লোপ পারু। 

পুলস্ত্য-জোতিষখাপ্ন গ্রবর্তকদের 

মধ্ে পুলস্তয একজন হিলেন। তিনি 

শ্বীর শিষ্তকে ইঠ। শিক্ষ। দিয়াছিলেন। 

তাহার রচিত। গ্রন্থের নান পৌঁলস্থা 

নিদ্ধান্ত ! 

পুলিন্দ সেন- উড়্িস্তার শৈলোস্র- 
বংশার প্রথন নৃপাতি। কাথত আছে 

[তনি ব্রঙ্ধাকে আরাধন! কাপদ। মন্থুটু 

কাররাছলেন। রব্র্ধা তাঠাকে থর 

পিঠে চাহিলে তিনি রাজা গ্রহণে 

অনম্মাতি জ্ঞাপন করেন । সেজগ্ঠ বর্গ 

শেল খগ্ডকে প্রস্তর খণ্ড। পুহকপে উহ" 

পাদন করিরা বপিলেন--এই তোমার 

শৈলোস্কব পুন রাজা লাঁভ করিখে।' 

তদবধ এই বংশীগ্গ রাজারা খেলোন্তুব 

নামে খাত হইলেল। সম্ভবতঃ খ্রীঃ 

পঞ্চম শতান্ধীর শেষভাগে শৈলোদ্ধব 

রাজস্ব করিয়াছিলেন । টশলোস্তব দেখ। 

পুলিশ-তিনি অষ্টাদশ জ্যোতিষশাস্র 
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প্রবর্তকদের অন্ততম ছিলেন। তাহার 

রচিত গ্রস্থাদি দুপ্রাপ্য । কিন্ত ব্রাছের 

বৃহৎ সংহিতা র বিবৃতিতে উৎপল ভট্ 

তাহার বন উদ্ধৃত করিয়াছেন । অব্রি 

দেখ। 

পুক্কর--তিনি একজন শিল্প বা বাস্ত- 

বি প্রণেত। খবি। তাহার এচিহ 

গ্রন্থ এইঈও পাওয়া যান ন'ই। 

পুম্পদত্ত _বাপতট্র ণির6ত হর্ষ চরিতে 

পিখিত আছে যে, ভগদত্ডের পরে পুষ্প 

দত্ত ও বজ্রদত্ত কামরপের 'মংহাসনে 

আপিষ্তিত ছিলেন । কিন্কু ভগদন্ের 

বংশাদীতে তাহাদের কোন উল্লেখ 

লাই 

পুজ্পন্ত -(১) নবম জৈন তাথন্কণ 

সুবুদ্দিন!থের দন্তপ্তাঞ্ত পুষ্পের হা 

স্বন্দর ছিন বছিদা তন পুস্প৭ঞ্ঠ শামে 

কখিত হইতেন। শ্রবুদ্ধনাগ দেখ। 

পুষ্পদন্ত-_(২) একজন খেবযনাানা। 

(নি শ্রীঃ নবম শতাবাতে নঠিন্ন ক্র 

?চনা করেন। 

পুষ্পবতী রাণী--ঠাণ চন্দ্রাব শী নগরার 

গমারবংণায় নরপতির কণা ৪ প্রথম 

শিলাপধিত্যের মহ্ষা। 1৩শিই লরপতি 

গোহের জননী । গ্রথন শিলাদিত্য ও 

গোঁছ দেখ। 

পুক্পভুতি_ নম্ত (তঃ খ্রীঃ চতুর্থ শতা- 
বাতে পঞ্জাবের পুর্ব দিকে একটী রাজা 

স্থাপিত হইয়াছিল। তাহ।র বাজধানী 

থানেশ্বর ( স্থান্বীশ্বর ) নগরে ছিল। £ 

ভারভীয়-এতিহাসিক পুস্তবর্্া 

তাহারা পুষ্পভতি নামক রাজার বংশ" 

ধর ছিলেল। এই বংশেই গ্রভাকর 

বর্ধন এবং তাহার পুত্র রাগ্য বর্ধন ও 

হ্ষব্দ্ধন জন্মগ্রহণ করিয়াছিগেন। 

পুষ্যগুগু _সৌরাস্ট্রে মৌধ্যবংশীয় 

সমাউ চন্্র গুপেের বাক্ত্বকালে, গিরি 

নগরের অনাতদূরে অবথ্ত পর্বছো- 

পত্যকায় গাচীর পি্জাণ করিম, 

শৌরাষ্রের শাননকর্ত। বৈশ্বঙগাতীয় পুস্ত- 

গুপু সদশন হদে। হই করিগাছিপেন । 

পুষ্য বর্ম | আমামের নরকবংশীয় নর- 

প:৩ বপ্র দণ্ডের পরে পুস্ত বন্ম। রাজ। 

হহএাছশেল। তাহার পরে তাহার 

বংশায় দশর্নল লরপাতর পরে ভাঞঙ্ছর 

বন্৷। প্রাগ, জ্ো[তিষপুরে বাজ হুই।- 

ছলেন। নিষ়ে এই বংশায় রাজাদের 

নান ও একই সঙ্গে রাণীদের নান এাং 

অন্ুনালিক গাজহকাণ প্রত হইণ। 

১ পুষ্য বন্মা) ৩৮০ --৪*৭* খ্রাঃ 

অন । 

২ সমুদ্র ব।-বাণীদত। দেবা । 

৪০*--৪২০ খ্রীঃ । 

বল বন্ম। ১ম--রাণী রন্ববতী। 

৪২৪০-:৪৪০ গ্বীঃ। 

৪। কল্যাণ বন্ম1--রাণী গন্ধদ্ববতী। 

৪৪০--৪৬০ গ্রীঃ। 

গণপতি বর্মা-রাণী বক্তবতী। 

৪৬০ ---৪৮৩ । 

মহেন্দ্র বন্ধ রান সুত্র | 

৪৮৪--৫৩৩ । 

৩ | 

৫ | 

৩ | 



ুস্তমিজ 
৭1 নারারণ বন্দ।রানী দেববতী। 

৫৩ ৪.০৫২৩ | 

৮ | মহাভূত বর্শা--রালী বিজ্ঞান, 

বতী। ৫২০--৫৪০। 

৯ | চন্দ্রমুখ বধ্প!--রানী ভোগবতী। 
৫৪০.--৫৬১৩ | 

১৪ | 

৬৬১০--৮৫৮৬ | 

১১ | সুগ্িত বর্মা- (অন নামমুগ।জ। 

রাণীশ্রাম। দেবী । ৫৮০--৬০০ খ্রীঃ । 

এই স্ুস্থিত বর্মারই পুত্র কুমার ভাঙ্কর 

বম্া। তিনি পুষ্য বর্শা হইতে একদখ 

পুরুষ । ভাস্কর বন্ম। ৬৫* খ্ঃ অন্দে 

বর্তমান ছিজেন। সুতরাং পুন্যবন্ম। খ্রীঃ 

চতুর্থ শতাঁবীতে বর্তমান ছিণেল বণিয়া 

ধর! যাইতে পারে। ভাঙগর বন্মা ৬০০ 

--৬৫০ খ্রীঃ অব পর্াস্ত রাদত্ব করিয়া, 

ছিলেন বলিয়া অনুমিত চয়। তাঞ্চর 

বন্মা দেখ। 

পুষ্যমিত্র বা পুস্পমিত্র-ঘৌধা- 

বংশীয় শেষ নরপ,ত বৃদ্রথকে তাহার 

ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুদ্যমিত্র খাঃ পুঃ 

১৮৫ আবে বিশ্বাদঘ। তক তা পুর্ববক 

'হুতা। কাঁরয়। মগধ সাম্রাজ্য লাত কণিষ। 

ছিলেন। তিন বৈদিক অধ্যাপক বংশে 

অনুগ্রহণ করেন। পুষ্মমিতের সনয়ে 

মগধের পূর্ব গৌরব অব্যাহত ছিগ। 
তাহার খাজ্য পশ্চিমে জণন্ধর হইতে 

পুর্বে বদেশ পধ্যস্ত এবং উত্তরে হিনা- 

জয় হইতে বিহ্ব্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিতা। 

জীবনী-কোব 

স্থিত বর্ম/-রাণী নয়ন দেণী। 

১৩২৬ 

তাহার সময়ে বাহিলক বাবাকৃত্রির! 

রার্জে।র গ্রীকের। পঞ্জাবের কিয়দংশ 
অধিকার করিয়াছিল। গ্রীকরাঞ্জ 

মিলিন্দের রাঙ্ধানী শাকল নগরে 

(বর্তমান শির্াল কোট) ছিল। কাহারও 

মতে গ্রাকরাজজ মিলিন অযোধ্া! ভর 

করিয়া পাটলীপুত্র নগর পর্যন্ত অগ্রনর 

হইয়!ছিলেন ; কিন্তু পুষ্যমিত্রের মঠিত 

বুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন কাহারও 
মতে কলিগ দেখের রাজা খারবেশের 

সহিত ধুদ্ধেও পুব্যমিব্র জয় লাভ করিয়া 

ছিলেন! তাহা লন্বপ্রধান কান্তি 

অশ্বমেধ বন্ত। ভাহঠার পুক্দণ্ী মোধা 

বংথার বাজাগা ছিলেন বেদ্ধআারতিনি 

বেছ্ধ বিদ্ষো হিন্দ । সন্ততঃ গীক 

(বিজরের পরে ভাগার গৌরব বন্ধনের 

চগ্গ [তিনি গ্রথন অখনের বজ্ সম্পন় 

করেল। এহ ধর অপর রঙ 

তাহার পৌর বন্াশর ছিদেন পাতে 

সেই অশ্ব উদাস্থত হলে প্রাক) 

অশ্ব অবরোব করেন, কিন্তু বন্দি 
পা 

৪ শত রি চা খুন 8721 + 

ত৮া.দ পাশ কারি যু । 

অশ্রের ৭158 কতরন গত ইশ 

দেব যজ্ঞ নন; বিবডেব হাজী হত 

(শলকে পরান কণার পলে দল ইহা 

ছিগ, 

ভ্রথের দগ্জী হিছেল 1 মে এমদধে কুইনী 

দপ ছিল১--এক দল সেনাপতি পুষ্প 

শিএের পক্ষে অগ্ভ দল মদদ্রী ষজ্জমেলে? 

পক্ষে । সেনাপতি দন প্রাধান্ত দাত 

বজ্ঞখেন ,শব চৌনাইপঠি বুই 
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করিয়! রাঙ্গ্য লাভ করেন এবং মন্ত্র 

যজ্জসেনের দল পরাজিত হইয়। বিভে 

আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুম্পমিত্রের পুত্র 

অগ্নিশিত্র বিদিদার (পুন্বমালব) প্রাে- 

শিক শাদনকর্তী ছিলেন। 

পুষ্যুদ্ত্র ছত্রিশ বংমর রাজত্ব করিয়! 

১৫১ খ্রীঃ পৃঃ অবে পরলোক গমন 

করিউ,স্তাহার পুত্র অগ্নিমিত্র রাজা 
হইয়াছিলেন। তিনিও পিহারনার 

অতিশয় বীর্ঘ্যশাণী ছিলেন! 'ভততৎপবে 

অগ্নি মিত্রের পুত্র বন্ুমিত্র রাজ। হইয়!- 

ছিলেন। [তিশিও পিতাঃ গপিতানহের 

বায় পর্ধাক্রনশাণী রাজ। ছিলেন। 

পুন্দেই উ্রিখিত হইন্াছে তিনি পিতা" 

১»তের অশ্বমেধ বজ্জেযবনদিগকে পরাস্ত 

করিজাছিলেন। বস্ুনিত্রের পরে, 

ভাগবত পুরাণ মতে ভদ্রক ।পিষুঃপুরাণ 

অক ।রাঁজ। হল ৩ঙপণে ভ্রুম।- 

হ্বয়ে পুগিন্দ, উদঘোষ, বজ্র সত্রঃ ভাগ- 

বঠ ও ধেখভ'ত রাসত্ব করেল! শুগ- 

বশীন্ধেগা তীঃ পুঃ ৭৩ অন্ব পর্যান্ত ১১২ 

"২ রাজত্ব করেন। মর্বশেষ ভূপতি 

বু! 5 নঙ দন বসব কাত করেণ। 

তাহার মন্ত্রা বাস্থুদো তাহাকে হত! 

করিয়। রাজা মধকার করেন। শুঙগ 

বধশাযের! তঙপরে মধ্যভারতে রাজ্য 

স্থাপন কাযা তথান্ধ রাজত্ব কারর়া- 

ছিলেন ! 

শুগ বংখার় রাঞ্জার। প্রভা?শালী 

ছিলেন বলিয়া, উতর পশ্চিম সীমান্ত- 

ভারভীয়-এঁতিহাসিক পুত 

বাসী গ্রীক রাজারা ভারঙনর্ষে প্রাধান্ড 

কাভ করিতে পরেন নাই । তাহাদের 

রাজন্বকাপে শিমের ও স্থপতি নিস্তার 

বিশেষ উন্নতি হইগাছিল। তাহার! 

যেমন পরাক্রমশাগা ছিঙ্গেন, তেমলি 

বিস্তাগ্ুরাগীও ছিলেন। 

পুজন সিংহ -_ঙনি অস্বরের ( বপ্ত- 
মান জম়পুর)) কাজ। ছিপ্নে। তিনি 

দিলার চৌহানবংশীয় পৃ রাজের 
ভ;গনীকে [ববাহ কাণয়াছিলেন। পৃথন- 
রাজ কুশাবছবংপাঁয় পৃর্জন নিংহকে 

অপর শ্রদ্ধা করিতেন । এই বারের 

সাহাযো পৃথিরাজ টাদৈল্দিগের মাহোন। 
রাজ্য অগ্ন কগিতে মমর্থ হইয়াছিণেন। 

যে 55।যট্টিগন রাগপুত বার আপন।দের 

সেগ্ত মামন্তেএ মহিত কনে।জরাজ জয়- 

চাদের কন্ত। মংযুক্তার হরণে, পৃথি- 

রাজকে নাহাধা দান কারয়াছিলেন। 

পুগন 1॥ংহ তাহাদের অন্ত তম [ছলেন। 

মোহাম্মদ ঘোরার গাহত পৃথিরাঞ্জের 

যুদ্ধকাশে |তনি সদর শখান শয়ল 

করেন। 

পুজ্যপাপ স্বমা-_তিনি উদান্থাতি- 
কনক [বিরচিত “তন্বাথাধিগম শুঞ্জ। 

লামক গ্রন্থের এক টীক] ব্লচনা! করেন। 

এই টাক।র নান “দর্বার্থসিদ্ধি” | 

পুর্ধস্ত আলোয়ার--মান্দ্রজের ঘাদশ 

ক্রোশ দর্গিণে মল্লাপুরীতে (বর্তনান 

বড়ল্মলই ) প্রাঃ পুঃ ৪২*২ অকে তিনি 
বির গদার অনতারন্নপে কার্িক 



পুরণঠাদ 

মাসের ধনিঠ। নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। 

পুরণ্াদ নাহার, এম্এ বি-এল 
এম"আর-এ"এস-একদন বিশিষ্ট 

সাহিত্যিক ৩ প্রন্তাত্বিক। ১৮৭৫ 

ত্র; অবে তিনি মুর্শিদাবাদ গ্রেলার 

আজি মগঞ্জের বিখ্যাত নাহার পরিবারে 

'জন্মগ্রহণ কলেন। গ্রেধিডেন্নী কলেজে 
পড়িয়া তিনি যথ| সময়ে বি-এও বি-এল্ 
উপাধি লাভ করেন। ১৮০৮ খ্রীঃ 

অবে তিনি কণিকাত| বিশ্ববিষ্ভাণরের 

এম্ এ পণীক্ষার উত্তীর্ণ 5ন। বাঙ্গানার 
দৈন সন্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই গ্রথম 

বিশ্ববিদ্াপয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। 

তাহার কর্্মধার। বহুমুখীন ছিল । হলি 

জন সেবায় অক্রান্তকম্মী ৪ নাচিত্যের 

একনি সেবক ছিলেন । শিঞ্জ সম্প্র- 

দায়ের উন্নতি কল্পে তিনি বহুপিপ কার 

করিয়।ছিপেন। তিনি বারাণণা হিন্দু 

বিশ্ববিগ্ঠালর় পরিচালক সহায় '.0901%) 

তারতীয় গন শ্বেতাঙ্থর নম্প্রদানের 

প্রতিনিধিত্ব করেন এবং [ল,খল ভার ঠ 

অশোয়াল জৈন সম্মেলনের প্রথম নভ।- 

পতি হন। তিনি বোম্বাই গৈন'শ্বতান্বর 

শিক্ষ। পরিষং রয়েল এমিপ্াটিক সোমাইটী 
অব গ্রেট ব্রিটেন, এপিয়াটিক সোসাইটী 
জববেঙ্গল, বঙ্গীদ সাহিত্য পরিষদ, নাগরী 

গ্রচারিনী মভা। পাটনার বিহার উড়িষ 1 

গবেষক সঙ্ঘ, ভাগারকর প্রাচ্য বিগ্ত। 

মংমদও বন্ধ বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাতীবন 

জীবনী-কোধ ১৩২৮ 

সভ্য ছিলেন । তিনি বছ, পুস্তক লিখিয়। 

গিগাছেন। তাহার তিন খণ্ডে লিখিত 

“ৈন অনুশাসন লিপি” ভারতীয় ইতি- 

হাসের এক অমূল্য সম্পদ । এই গ্রন্থ 
পিখিবার জন্ত তিনি বনু সময়ও অর্থব্যন 

করিয়! ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ 

করির।ছিলেন। ঠিনি বনু ভারতীয় 

চারুশিল ও ভারা এবং মুদ্র। সংগ্রহ 
করিগ্াছিলেন | এতব্য হ'ত বছ দৈন 

পুস্তক ও পাগুপিপি আছে। তাহার 

অগাধ পাগ্ডিত্যে ও অমাফ়িক বাবহারে 

গকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা কণিত। 

নাহিত্যে, শিক্ষার ও জননেবাৰ তিনি 

অঠ উচ্চ গান আধকার করিগা- 

ছিলেন। ১৯৩৩ থ্রী: আন্দের ৩১ শে 

মে ঠি'ন পরলোক গমন করেন। 

অকালে গরলোক প্রাপ্থু তাহার 

অগ্ভ খুগাল [নই নাহণের নানে 

ঠাহাপেন 

গিংহ ৬৭, নামে এক ননোরম দৌধ 

পিাণ করান এং [লক নংগৃহাত নহু- 

দয নুলাবাল গ্রন্থ 1০, গুছ প্রহাতিণ 

দ্বাা তথার এক পুরা তত্ব খান। | 

5০11) ) প্রতিষ্ঠ। কদ্ন। 

পুর্ণচত্দ্র_খঙ্জা বশের অদঃপহলের 

প্র বৌদ্ধ ধন্মাবল্ম্ব! চক্্রধংখা রাজগল 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন: এই 

বংশের আপি পুরুষ পুর্ণচন্ত্র রে!হিভাগর 

বা রো।তাশ্ পন্দতের (বো হতান্গড়) 

নধপতি ছিলেন: পূর্ণচন্তে্র পুত্র 

[াপভননের পার্শে 'কুনাদ 



১৬১৯ 

সুবর্ণচর, তৎপুত্র ত্রৈলোকাচন্্র পূর্ব ও 
দক্ষিণ বঙ্গে (হরিকেল ও চজ্জ্বীপ) 

রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার 

পুত্র শচন্রদেবের তিনথানি তাত্রশাসন 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । গ্রীচন্ত্রদেবের 

মাতার নাম কাঞ্চনা। বিক্রমপুরে 

হার রাজধানী ছিল। শ্রীচন্ত্রদেবের 

পরেস্টই, বংশীয়ের। পালরাজগণের 
অধীন হইগ়াছিলেন। গোবিন্দচন্্ 
নামক এই বংশের একজন রাজা প্রথম 

রাজেন্দ্র চেলবর্তৃক পরাদ্দিত হইয়া- 

ছিলেন। 

পুর্ণচজ্র চট্টোপাধ্যায় __বাঙ্গাণী 
সাহিত্যিক ও উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী । 

তিনি বঙ্কি মন্ত্রের সর্ঘ কনিষ্ঠ দহোদর । 

১৮৪৮ হী; .'অবে তাছার জন হয়। 

তিনি কর্ম জীবনে ১৮৭২ শ্রী; অনে 

প্রথম স্পেনাল সাঁব বেজিইরের কর্মে 

নিযুক্ত হন। পরে ডিপুটী মেনিপ্রেটের 
পদে উন্নীত হন। বঙ্কিমের সাহিত্য 

সাধনায় তিনিও একজন সহকর্মী 

ছিলেন। «বঙ্গদর্শনের' প্রথম প্রচার 

হইতেই, তিনি উহার একজন নিয়মিত 

দেবক ছিলেন। তাহার 'শৈশব 

মহচরী” উপন্যান প্রথমে বঙ্গদর্পনে 

প্রকাশিত হয়| তাহার আর এক- 

খান! উপন্যাদ 'নধুমতী' | ১৮৯৭হীঃ 
অব তিনি কর্ণ হইতে অনসর গ্রহণ 

করেন । ১৯২২ শ্রী; অন্খে তিনি 

পরলোক গমন করেলন। 

১৬৭... ১৬৮ 

নি 

পুরচজ্জ মুখোপাধ্যায় _ বকে 
প্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী 

প্রত্বতাত্বিক ও মরকারী প্রত্বত্বতব- 
বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শৈশবে 
তিনি অতিশয় ছুরস্ত ছিলেন এবং লেখ। 

পড়। অপেক্ষা খেলাধূলাতে অধিক মত্ত 

থাকিতেন। সুতরাং তিনি ছাত্রাবস্থায 
বি্তালয়ে ভাল ফল প্রদর্শন করিতে 
পারিতেন না। কিন্তু ইতিহান ভূগোল 

ইত্যাদি কোনও কে।নও বিষয়ে অন্ঠান্ত 
ছাত্রদের অপেক্ষ। তিনি ভাল ছিলেন। 

গ্রথমে আগড়পাড়ার বিবির (খ্রী্রীয) 

বিস্তালয়ে তাহার শিক্ষা আরম্ত হয়। 

পরে ১৮৩৮ খীঃ অব্খে তিনি মোদপুর 

বিদ্ভালয় হুইতে প্রবেশিকা! পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হন। তৎপর বংসরে তিনি 

মেডিকেল কলেঙ্ে প্রবেশ করিতে 

চেই! করেন) কিন্ধ এই সমন পিতার 

আর্থিক বিপর্ধ্যর হেতু তিনি ডাক্ত!রী 

পড়ার আকাজ। প।রত্যগ করেন 

এবং কিছুকাল বাড়ীতে বদিয়! নি 
চেষ্টাই বাঙ্গাল! ভাঁব1 উত্তমরূপে শিক্ষ! 

করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি 

পদ্ত রচনাও শিক্ষা! করেন এবং ক্রমে 

পন্ভে গঞ্ভে নাটকারি লিখিতে আর্ত 

করেন। ইছার পর বৎসর দ্িনি 
লক্ষৌতে গমন করেন এবং পুনরায় 

ক্যানিং কলেজে পাড়তে আরম্ভ করেন। 

ইতি পূর্বে মহাকাব্যের (2010 7০০7০) 

প্রতি তিনি অতিশয় আক হুইয়- 



গুগ চা 

ছিলেন এবং ভারতবর্ষের বর্তমান 

হুর্দশ। দেখিয়। এক ওজন্বী মহাকাব্য 

রচন! করিতে আরম্ত করেন। উহার 

গ্রথম গর্গ মুদ্রিত হইয়। দ্বিতীয় সর্গের 

কঙতকাংশ লিখা হইয়াছিল) কিন্তু এই 

সময় তাহার মন অন্ত দিকে প্রধাবিত 

হওয়ায় ধিতীয় নর্গ এখানেই বন্ধ রহিল। 

এ সময় দেশের শিল্প কার্য একেবারে 

বিলুপ্ত হইতেছিল এবং লক্ষের প্র/চীন 
অট্টাপিকার অধিকাংশই ধ্বংস হইতে- 

ছিল। এই জন্ত তিনি 1১10৮91191 
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41070650607 নামক পুস্তক সংকলন 

করেন। সেইজন্তই তিনি চিত্রাঙ্কন 

শিক্ষ। করেন। ইতিঘধ্যে তিনি এফ-এ 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭৩ সালে 

বি-এ পরীক্ষা দিয়! কৃতকার্ধযত। লাভ 

করিতে পারেন নাই। তৎপর একজন 

সাহেব তাহাকে সামান্ত বেতনে এক 

চাকুরী গ্রদ।ন করেন। ১৮৮২ জথব! 

৮৩ খ্রীঃ অব তদানীন্তন ছোট লাট 

শম্তার আগফ্রেড লাঞ়েলকৃক তিশি 

সরক।রী পুরাতত্বানুসন্ধাতা ((30617)- 

07606 4:010990108186 ) নিযুক্ত হন। 

তখন হইতে [তনি ভাঁরতবর্ষীন পুরা- 

তথ্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্যার আপ- 

ফ্রেড সাহেব তাহার প্রাত বিশেষ সম্থষ্ট 

ছিপেন। এই সমর কাশিংহাম সাহেব 

ঝাঞজজকার্ধ্য হইতে অবদর গ্রহণ করাতে 

৯৮৮৫ জী; আবে পুরাতত্ব বিভীগ পুন- 

ভ্রীবনী'কোব ১৩৩৩. 

গঠিত হয়। তখন তাহাকে উচ্চ পদে 

নিযুক্ত করিবার জন্ত ছোট লাট স্তার 
আলফ্রেড ম্ত্রপারিশ করিয়াছিলেন। 

কিন্ত ডাঃ ফুহরার (যিনি তাহার প্রাপ্য 

পদে নিযুক্ত হইগাছিলেন) ও তিনি 
মাহার মহকার৷ ছিলেন, এ ব্যক্তি 

তাহার বিরুদ্ধত করিয়া তাঠাকে 

কর্মচাত করিতে চেষ্টা করেনপ-েহজন 

তিশি এ চাকরী পরিত্যাগ করিয়া পৃর্ত- 
বিভাগে (৮9. ভা, 191১9600606) কর্ম 

গ্রহণ করেন। গেই সমন্ন ঠিনি ঝান্সা 

গমন করেন এবং লণিতপুর অ।দিগ্ানে 

পুরাতন্ব আবিষ্কার করেন। এই বিষয়ে 

১11 4৯, 1১, 81900090611 এর মলাদেশে 

সরক|র ১৮৯৯ গ্রঃ অন্ধে এক বুহং 
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195৪ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 

পুনর।য় ডাঃ কুহরার সাহেবের পরামশে 

হাহার কণ্পচুত ঘটে! তখন বঞ্ষের 

ছোট লাট স্তাণ চাশস ইলিয়ট 

তাছাকে কলিকাঠার় আহ্বান করিয়া 

বঙ্গী॥ পুরাত্বাধ্যক্ষ পণ্দে শিবুক্ত ক্েন। 

এই সনন্ন [তন মসধ, মিথিলা এ! 

উড়িষ্যার প্রত্বতন্্ব অন্থসন্ধান করেন 
এবং প্রথমেই তিনি বিশেষ ম্থখযাতি লাভ 

করেন। তিনি 470)0869151091 

(92119150176 110178081 8৫0- 

89012) ৰিগুণ করেন। কিন্ত ঠাহার 

1317 2700 (081589. 8917০1৮5 ৯৭ 

10%7085 ছাপা হয় নাই এবং শেৰে 



১৩৩১ 

তাহার চাকরী যায় । ১৮৮১ তীঃ অন্বে 

2. ছয়. 1). 96০:9050%৮এ চাকরী 

গ্রাপ্ত হন এবং বুন্দেল খণ্ডে পুরাতত্ব 

অনুসন্ধান করেন! সেই সময় ওয়ার্ড 

(৪৭) সাহেব ঝান্পীর কমিশনার 

ছিলেন । তাহার অনুরোধে তিনি 

বুন্দেল খণ্তীয় রাজাদের অট্রালিকার 

'অসুধুঞে স্থানীয় বিগ্কালয়ের নক 

(7)68190 ) করেন এবং তথাকার 

কলেরীর ও মাজিষ্ট্রেট হাতি সাহেবের 

অনুরোধে বঝান্নী হাদপাতালের নবম 

প্রস্তুত করেন, উহ! দেখিয়া অনেকেই 

সন্ত হন। ১৮৮৭ ১৮৮৮ খ্রীঃ 

অন্দে তিনি বুন্দেল থগড চ'ন্দেলীয় 

পুরাত্ব আবিষ্কার করিনা ছবিগহ 

দুইটা নড় বিন্বরণ লিখেন: 
ধীঃ অবে স্তার আণ্টনী ম্াকৃডোনেলের 

আদেশে উঠ! ছাঁপা হয়। তংপরতিনি 

আগ্রার গমন কেন এবং ইহার 

চাঁকুরীযায়। তখন গ্তার চালস 

ইলি্ট তীহাকে পুনরায় কঙিকাতায় 

অ!হ্বান করিয়া যাদুঘরে ( 8101186010; 

পুরাতব্বাধ্যক্ষ করেল । ১৮৯১--১৮৯৭ 

খ্রীঃ অব পর্য্যন্ত বিহার 9 উড়িষ্যার পুর।- 

তন্ব বিভাগে কাজ করেন। পরে ১৮৯৭-__ 

৯৮হীঃ অব পাটনায় গমন করিয়! গ্রচীন 
পাটপিপুত্র অনুসন্ধানে নেক থনন ও 

আবিষ্কার করেন। পাটলিপুত্র রিপোর্ট 

সরকার কর্তৃক ছাপ! হইয়াছিল। 

সাহার পাটলিপুত্র রিপোটে সস্তাট 

১৮৯৯ 

ভারভীয়-এতিহাসিক পু চা 
অশোক সম্বন্ধে অনেক মৃলাবান এঁতি- 

হাপিক তথ সরিবিই আছে । তাহাতে 

জান। যায় ইউরোপীন পশ্ডিতগণ যে 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা! ঠিক নছে। 
অশোকের সমন্ন ২৭* বৎসর ত্বীঃ পূর্ববা 

নহে__উহা ৩২৫ বৎসর এবং মৌর্ধয- 

বংশের প্রঠিষ্ঠাত। চস্ত্রগুপ্ত গ্রীকদেয় 

৭0018206608 নহে ' অুশোকই 

91101806619 ছিলেন। তৎপরে 

ডাক্তার ফুহরার কর্মচাত হইলে ১৮৯৯ 

খ্রীঃ অন্দে তিনি তাছার পদে নিযুক্ত 

হইনা লক্ষৌ। গমন করেন। তখন 

কপিলবস্ত আদি আাবিফ? করিবার 

জন্ত তিনি নেপালে ঠেরিত হন। 

গোরক্ষপুরের নিকট তণিবার উত্তরে 

তিলোরাকোটে তিনি কপিণবস্তর স্থান 

নির্ণ্ করেন। পরে রুমিনদেই নাম ক 

স্থানে তিনি বুদ্ধদেবের জম স্থানের 

অনুসন্ধান পান। পর বংসর সরকার 

তাহার নেপাল রিপোর্ট সচিআ মুগ্রিত 

করেন। তাহাতে ইউরোপ পর্যান্ত 

হার যশোরাশি বিস্তৃত হয়। তাহার 

প্রণীত লক্ষোৌ বিষয়ক একখানি উৎ্ট 

ও চিন্তাকর্ষক বুছৎ গ্রন্থ মুত হুইয়া- 

ছিশ কিন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অনেক 

ছলভ পুস্তক ও সরকারী কাগজ প্রি 

হইতে সাধারণের অবিদিত অনেক 

প্রতিহাসিক তব ইহাতে সন্গিবি& হুই- 
যাছে। তাহার রচিত মহাকাব্যের নাম 

ততারতীগম্ঠ | ১৮৭৫ কঃ অবে উহ! 



পুর্ণ চজা 

মুদ্রিত হইয়াছিল সংস্কত কবিতার 

ভার লঘুগুরু উচ্চারণ করিয়৷ উচ। 
প1$ঠ করিতে হয়। তিনি বহু প্রাচীন 

মুদ্রা, অলঙ্কার, মৃখার ও গ্রস্তর মৃষ্ঠি 
প্রভৃতি নানাপ্রকার পুরাতব বিষয়ক 

গরব্য সংগ্রহ করিয়ছেন। পুরাতন 

গ্সিনিষ চিনিয় সংগ্রহ করিবার শক্তি 

তাঁহার স্সসাধারণ ছিল। 

বঙ্গাবঝধে এলাহাবাদে থাকাকালীন 

তিনি প্রাগীন কৌশান্বীর ধবংসাবশেষে, 
যাঁইর। অনেকগুলি অতি গ্রাচীন তায 

ও রৌপ্য মুক্ত, স্ষটিকের মালা ও 

লঙ্কার, মৃন্যয় ও প্রস্তর মূর্তি, ক্ষুদ্র মূনময় 

মুর্তি গ্রন্তত করিবার প্রস্তর নির্দিত ছাচ 
প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনেন। তিনি 

যেমন নির্ভীক ও স্বাধীন প্রকৃতির 

লোক ছিলেন, অপর দিকে তেমনি 

যোগ্য এবং কাধ্যদক্ষও ছিলেন । এই 

জন্তই তিনি বারংবার কর্চুত হইয়াও 
পুনঃ কার্ধে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। 

তিনি স্থুরমিক ও সঙ্গীতামোদী ছিলেন 

এদং সঙ্গীত ও সর বিষয়ে তিনি নান! 
গ্রকার আলাপ আলোচনাও করি- 

তেন। তিনি অনাড়ম্বর, সরল প্রকৃতি 

ও নিষ্ঠ।বান ব্রাঙ্গণ ছিলেন। ১৩২০ 

বঙ্গাষের ১৮ই শ্রাবণ তিনি পরলোক 

গমন করেন। তৎকালে ভারতীয় 

প্রত্বতাত্বিকদিগের মধ্যে তিনি একরূপ 
অন্থিভভীক ছিলেন। 

১৩১৯ 

পু চা সিংহ, রাঞজা--তিনি মূর্শিদা 

জীবনী-কে।য ১৩৩২ 

বাদের অন্তর্গত কান্দিররাজ। প্রতাপ 

গিংহের দ্বিতীর পুর | ১৮৫২ তরী; অবে 

পূর্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি তাহার 

বংশের অন্ুবূপই বিবিধ সংকার্ষো দান 

করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অবে তিনি 

রাজ। উপাধি প্রাপ্ত হন। সতীশচন্র 

ও শ্ীশচন্দ্র নামে ছুই পুত্র রাখিয়! ১৮৯০ 

বীঃ অবে তিনি পৃথিবীর রঙ্গ ভূমি হইতে 
বিদায় গ্রহণ করেন। 

পুর্ণচ্জ সেন, এম-এ- একজন 
বিশিষ্ট শিক্ষাবতী ও কলিকাতার স্কটিশ 

চার্চ কলেজের খ্যাতনাম! অধ্যাপক । 

তিনি ১৮৭৭ ্বীঃ অর্ধে কলিকাতার 

সম্্রান্ত ধনী সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্ম- 

গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই 

তিনি পড়াশুনায় প্রথর মেধার পরিচয় 

প্রদান করেন। প্রথমে আাহিরীটো নার 

বঙ্গ বিগ্ভালয় হইতে বৃত্তিনহ মধ্য 

ইংরেজী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইর! তিনি 

হিন্দুস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা 

উত্তীর্ণ হন । ১৮৯২ শ্রী; অন্দে এফ-এ 

পড়িবার জন্ত ডাফ কলেজে প্রনেশ 

করেন। পেই হইতে ডাফ কলেজের 

সহিত তাহার সম্বন্ধ মুতু পর্যান্ত ছিন্ন 

হয় নাই। তংপর ক্রমে কঠিত্ের 

সছিত বি-এ ও এম্্-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ 

হওয়ার পরেই দশন শান্থের অদ্বিতীয় 

অধ্যাপক ডাক্তার ত্বীফেন তীহাকে 

সহযোগী পদে নিধুক্ত করেন। তার 

প্রতি ডাকার হীফেনের এই বিখন 



১৩৩৩ 

তিনি সাফল্যের সহিত রক্ষা করিয়। 

ছিলেন । তিনি ছাত্রদের আবিচপিত 

শ্রদ্ধা ও ভালবাস! লাভ করিগ়াছিঞেন। 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্ত।রার্থ 

তিনি বিশেষ চেষ্টা! করিতেন। তিনি 

মতিলাল শীলের ফ্রী কলেজ ও আহিরী- 

টোল! বঙ্গবিস্তালয়ের সম্পানক, কুমার 

স)ব%7 ইনইটিউশনের সভাপতি, 

সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সভা, 

স্বর্ণ বণিক সমাজেসভাপভি, তিনের 

পল্লী করদাত। সঙ্ধের সভাপতি ও উত্তর 

কলিকাতারযাবতীয় ক্রীড়। প্রতিষ্ঠানের 

সহিত সংগ্রি্ই ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ 

অন্দে ছাপ্পানন ব্নর বয়সে তি'ন পর 

লোক গমন করেন। 

পুণ দাস-_ তিনি একজন মিন্ধু 
দেশবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু । ঠিনি বঙ্গের 

গ্রাথম বিগ্রহপাল রাজার সময়ে উদ্দগ- 

পুব বর্তম।ন বিহারনগও) িহারে হইতী 

বুদ্ধ মুন্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। 

পুর্ণ বর্ধন-_তিনি হীঃ অইম শভাবীতে 
বঙ্গের পাঁলবংশীর় নরপতি ধন্মপাণের 

সময়ে, প্রপিত্ধ বিক্রমশিগার বৌন্ধ 

বিহারে অন্ততম অধ্যাপক ছিলেন। 

পুণ বরা _-মৌধ্যবংশীর মগধের এক- 

জন রাজা । বোধ হয় ঠিনিই অশোকের 

শেষ বংশধর। শশাঙ্ক বার বার বোধি- 

বৃক্ষ নই করিলে, তিনি ইহ! পুরঃপুন 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ঞঃ সগুম 
শতাবীতে তিনি বর্তমান ছিলেন। 

ভারভীর-এঁতিহা দিক পুর্ণজঙ্ছ 

পুণ সেন--একজন আ'ঘুর্ষেদ শাস্র- 

বেত! | বররুচিককত যোগ শতকেরভিশি 

এক উংক্ষ্ঠ টাক! রচনা করেন। 

পুর্ণানন্দ__ডিনি আলাম প্রদেশের 
আহম্বংশীর নরপতি কমলেশ্বর দিংহের 

সময়ে (১৭৯৫--১৮১* ত্রী:) তাহার 

প্রধান কণ্মচারী বড় গে!ছাই এর পদে 

নিঘুক্ত ছিশেন। এই বিচক্ষণ সেন! 

পতির কর্ম নিপুণতায় রাঁজোর প্রণষই 
গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে বর্ধিত হুইঘ।- 
ছিল। নি মোর়ামাবীর়। ও মোরান- 

দের বিদ্রোহ দমন কারিয়। তাহাদেরে 

স্ববশে আপরন করিয়াছিলেন। রাজ! 

কমলেখর নামে নাত্র রাদ। ছিপেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিনিই রা ছিপেন। 

কমলেখর গিংছের মৃতু! পরে তাহার 

ভ্রাত। চন্ত্রকান্তকে তিনিই উত্তরাধিকারী 

মণোনাত করেন। কিক চন্ত্রকাস্ত 

সিংহ বয়প্রাপ্ধ হহয। পুর্ণানন্দের প্রন 
মহা কগিতে অনমর্থ হইপেন। ইতি- 

পুর্বে বর ফুকনের মৃতার পরে বদন- 

চন্দ্র নামে এক ব্যক্তি তৎপদে অভিবিজ্ 

চইয়াছিলেন। এই বদনচন্ত্র ও তাহার 

পুত্রদের ব্যবহারে রাজ্য শুদ্ধ লোক 

অতিষ্ঠ হুইরা পড়িপেন। অবশেষে 

বদনচন্ত্র জীবন নাশের আশঙ্কার রাঙ্য 

ছাড়িন্ন। বঙ্গদেশে পলাপন করেন। তথ। 

হইতে বন্ধাদেশে যাইর| বর্মার রাজাকে 

আসাম আক্রমণ করিতে প্ররোচিত 

করেন। বর্ধরাজ আট হাজার নৈশনহ 



পুণানল 

আগাম আক্রমণ করেন। বড়ফুকন 

পূর্ণানদ তাহাদের সঠ্তি যুদ্ধ করিয়া 

অক্কৃতকার্ধ্য হন | কেহ কেহ বলেন এই 

অপমানে পূর্ণানন্দ আত্মহত্যা করেন। 
পুণানন্গ পরমহংস-_- একজন তাস্ত্ক 

পিদ্ধ পুরুষ | এ; ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রারস্তে ময়মনসিংহ গ্রিলার অন্তর্গত 

কাটিহাণি গ্রামে তিনি জল্মগ্রহণ করেন; 

তাহার গ্রকৃত নাম জগদ|নন্দ। পূর্ণান্ন্দ 

তাহার গুরু এদত্ নাম। তাহ'র 

গ্রন্থে, (গরি) যতি, পরিব্রাক, পরম- 

ংস এই সকল উপাধি তাহার নামের 
সছিত যুক্ত আছে। শৈশবেই তিনি 

পিতৃধীন হইয়া, মাতা কক জালিত- 

পালিত হন। মাতা ভিন্ন সংসারে 

ত।হার আর কেহ 'ছলন।। বাণ্য- 

কালে তিনি অিশন উচ্ছৃঙ্খল ও দেখা" 

পড়ায় বিশেষ অমনোযোগী ছিলেন। 

ত্রঙ্ঝাননদ পামে একঞন সন্যাপা ম্বার 

গুরু [এপুরানন কর্তৃক শাপ প্রাপ্ত 

হন) কিন্ত নান! প্রকারে গুরুর তুষ্ট 
খ্ধান করিয়া কথঞিং ক্ষমা লাভ 

করেন। তখন গুরু (এপুরনন্দ ব্রহ্ছ।- 

ননদকে আদেশ কারলেন যে, “যদি 

তুমি উপযুক্ত উন্তরমাধক সংগ্রহ 
করিয়া কমাথা। পীঠের উদ্ধার সাধন- 

পূর্বক তথায় সাধন| করিতে পার, 

তবে সিদ্ধি লাভ করিবে।” গুরু কর্তৃক 
এইদঈপ আদেশ প্রাধ হইয়া বদ্ধানন 
উপধুক্ত উত্তরসাধকের অনুসন্ধানে 

জীবনী-কোব ১৩৩৪ 

ব।ছির হন এবং ভ্রমণ করিতে কহ্তে 

একদ। কাটিহালি গ্রামে মাদিয়। উপ- 

স্বিতহন। সেই স্থানে জগদানন্দের 

সহিত গ্রাঠার সাক্ষাৎ হয়। তখন 

তিনি ঝুঝতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তিই 

ভনিষ্ততে তাহার উপযুক্ত সাহায্যকাগ 

হইবে। তিনি জগদানন্দকে নিজ গৃহে 

আনয়নপুর্্বক লেখাপড়া শিক্ষা 'দিতে 

আরম্ত করিলেন। ক্রমে জগদানন্দ 

দংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করিনা ত্রদ্ধ।- 

নন্দের নিকট হইতে তশ্বোক্ত পন্ধতিতে 

দ্ীক্গ। গ্রহণ করেন এবং গুরু তাহ!কে 

“পূর্ণানন্দ নাম প্রদান করেন। [তুলি 

গুরুর আদেশ ক্রমে গুরুর পুব্বেই পিদ্ধি 

ল[ভকরেন। তৎপর কোপ কারণ 

বখতঃ গুরু শিষুকে তাগ করির। 

চণিয়। য!ন। দেই সমর পুণ'নন্দ 
ভ্রমণে বাহির হন এবং লানাস্থান পরি 

ভ্রমণ করিয়া মণিঞবে বাইয়া উপস্থিত 

হল এবং সেইখানে পুনরার তিনি গুরুও 

গং লাভ করেল, [কছুকাণ পর 

তিনি গ্রগ্ণ সহিত মণিপুর হইতে 

চছিয়। আসেল এবং তপ্থশ্ান্স আলে!চন। 

কিয়া কামাধ্যাপীঠের উদ্ধার স'ধন 

কণেন। তৎপৰ কাহার উত্বব সাধক. 

ভার গুরু ব্রদ্ধানন্দ লেইস্থ'নে তাহা 

বিগ্ভ।” বিষয়ে পিদ্ধি লাভ করেন । তিনি 

পক্িক্রমণ '্ীভন্বচিজ্তামণি 'হ্ামা' 
রহমত “তত্বানদ। তরঙ্জিনী+ প্রন্তৃতি 

অনে কগুলি তারিক গ্রন্থ প্রণরন করেন। 
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তিনি কামাখ্য। পীঠের স্থান নিদ্দেশ 

করিয়া শক্তি উপানকগণের পরম 

কৃতজ্ঞত। ভাঙন হুইয়াছিলেন। 

পুর্ণানন্দ স্বামী, মস্ারাজ-__ একজন 
সিদ্ধ মহাপুরুষ । বাঁরশাণ গ্িলার 

অন্তর্গত গুঠিয় গ্রামে প্রপিদ্ধ সেনবংপে 
তাহার.জন্ম হয়। শৈশনকালেই তাহার 

মধ্যে আধ্য।আ্বিকভাব পরিলক্ষিত হইয়া- 

ছিল। বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 

তিনি বিষুপুর, বাকুড়া গ্রহ্থতি স্থানে 

শিক্ষকতা করেন। পরে বি-এন 

পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইরা ভোলাতে (বি. 

শাল) ওকাঁলতী আরস্ত করেন? ন্তু 

সেই সময় ক্কাহার অসামান্ আধ্যাত্মিক 

ভাঁব সংসারের প্রতি তাহ।কে বীতশ্রদ্ধ 

করিয়া ছুলিল। তিনি যোধনেই 
বেরাগা অবলম্বন কাঁলেন এবং 

«কালতী ত্যাগ করিয়!, হিমালনের 

পাদদেশে স্বর্ণাশ্রমে গমন করেন। 

তথায় কিছুকাল তপগ্তরর পর তিনি 

'গরি? সম্প্রদায়ের সন্নাসা শমংস্বামী 

বিশ্ুদ্ধানন্দজী মহারাজের নিকট সন্গয!ন 

ধন্মে দীক্ষিত হন। তিনি নিঞ্জনে 

থাকিয়া ধ্যান ধারণা করিকেই ভাল- 

বামিতেন। পিদ্ধি লাভের বহু দিন 

পরে তিনি পুনরার় বাঙ্গাল। দেশে 

আগমন করেন। বহু নরনরাতাছার 

সংস্পর্শে আসিয়া নৈতিক ও আধ্যান্মিক 

বিষয়ে উন্নতি সাধন করয়াছেন। ভক্ত 

ও শিষ্ঞবুন্দের নিকট তাহার লিখিত 

ভারতীয়-এতিহাসিক পুরা 

পত্রগুলি €বদবাণী+ নামে তিন খণ্ডে 

প্রকাশিত হম্ব এবং সত্যান্বেধীদের 

নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। 

তাহার লিখিত “যোগ ও পারফেকৃদন' 

নামক ইংরেজী গ্রন্থ এবং 'পুর্ণজ্যো তি 
লামক সংস্কত গ্রঞ গ্রাচ্য ও পাশ্চাতা 

বন্থ মনীষা কর্তৃক উচ্চ প্রশংসা লাভ 

করিয়ছে। হষীকেশন্থ "শিবালয় 

আশ্রম ত'ছারই কা্ী। 

বঙ্গাঝের ২৭শে কান্তিক গুক্রবার তিনি 

দেছতাগ করেন। 

পুর্িয়।_ উচ্চপদস্থ ত্র।ন্ধণ বাত কর্ম 

চপ তিনি হায়দর আলির তকোধ।- 

ধাক্ষ ছিলেন। হারদরআপির মৃত্যুর 
পর তংপুএ টিপু সুণতানের অধানেও 

[তিনি উচ্চ দাগীত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত, 
ছিলেন। টিপু সুণতানের মূত্র পর 

মহীশূর রাজ্য যখন পূর্বতন হিন্দু রা" 
ংশের অধীন হয়, তখনও তিশি পূর্বের 

সায় শাসন বিভাগে বিশেষ দানীতপুর্ণ 
পদে নিযুক্ত থাকেন। তাহার সুব্যবস্থার 

মহাশুর রাজ্যের প্রৃত উন্নতি এবং 

রাজকোষে বু অর্থ সঞ্চিত হয়। 

মহীশুরের প্রথম হহন্দু রাজ! ₹ঞ্চরাজ 
ওমাদিরারের নাবালক অবস্থার পুর্ণিরাই 

প্রধানতঃ নকল বিষর তবাবধান করি. 

তেন। কিন্ত ১৮১১ ত্ীঃ অবে মহ 

রাজ! পুরিকে পদচ্যুত করিয়। স্বহত্তে 

রজা ভার গ্রহণ করেন। তদবাধ 
রাজ্য বিশেষ বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়। 

১৩৪৩ 



পৃথমচজ্ 

রাজকাঁধ্য হইতে অপশ্ত হইয়। তিনি 
ভীরঙগপতনে যাইয়া বাগ করিতে 

থাকেন। মহীশূর রাজসরকার হতে 
তাহাকে বুতি দেওয়া হয়। ১৮৯৭ 

খর; অব্ধে ইংরেজ সরকার তাহাকে 

একটি জায়গীর প্রদান করেন। ১৮১২ 

ত্র; অবে' তাহার মৃত্যু হয়। 

পৃথমচত্র (পৃথক) _ত্রীঃ চতুদ্দণ 

শতাব্ীর গ্রথমভাগে তিনি কাঙ্গাড়। 
উপত্যকার রাধ্নত্ব করিতেন। তাহার 

নাম।ক্িত মুদ্রা! পাওয়া গিয়াছে, তাহার 

একদিকে রাজার নাম অপর দিকে 

অঙ্থরোহী মুর্তি আছে। 
পৃথা-_ ভারতের শেষ স্বাধীন ভূপতি 

দিশ্লীশ্বর পৃথীরান্জের ভগিনী | মিবাঁর- 
পতি মহারাঞ্জ মমর সিংহ তাহাকে 

বিবাহ করেন। পৃথথীরাঞ্জের পক্ষে যুদ্ধ 
করিতে করিতে ভতিরৌরীক্ষেত্রে ১১৯৫ 

খ্রীঃ অন্দে সমর পিংহ সমর শযাার শয়ন 

করেন। পৃথ! অনলে প্রবেশপুর্বক 

স্বামীর সহিত অনুমৃতা হন। 

পৃথিবীচক্দ্র--তিনি ব্রিগর্তদেশের (প্ত- 
মান লাহোর জিলার কতক অংশ) 

অধিপতি ছিলেন। কাশ্বীরের শৌগ্িক- 
বংশায় নরপতি শঙ্কর বর্মা (৮৮৪-- 

৯০২ ত্রীঃ) তাহাকে পরাস্ত করিয়া" 

ছিলেন। তাহার পুত্র ভৃবনচন্দ্র কাশ্মী- 
য়ের অগণিত গৈ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন 

করিয়াছিলেন। 

পৃথীবী বর্মা--গঞজান জিলায প্রাপ্ত 

4 
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কতকগুলি তাত্রশাসনে গজ্াবংশীয় 

মহেন্্র বর্মাপ পুত্র পৃথিবী বন্মার নাম 

পাওয়! গিয়াছে । তিনিও কলিঙ্গপতি 

ছিলেন। কিন্তু তাহার সমর নির্ণিত 

হয় নাই। 

পৃথিবীষেণ-__মগধের গুগুবংশীয় নর- 
পতি কুমার গুপ্তের তিনি প্রথমে মন্ত্র 

ও পরে মহাবলাধিকৃত অর্থাত গ্রধ!ন 

সেনাপতি হইর।ছিলেন। ১১৭ গুপ্াবে 

(৩১৯+১১৭ - ৪৩৬ খ্রীঃ) তিনি পৃথিবী- 

শ্বর নামে একটা শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন। 

পৃথিবী সেন-__ (প্রথম) মধ্যতারতের 
বাঁকাটকনংশীয় নৃপতি। উই বংশার 

রুদ্র সেন (প্রথম) তাহার পিতা । 

পৃথিপী সেন গুপ্তবংশীপ্ধ সম্বাট সমুদ্র 
গুপ্ের সমসাময়িক ছিলেন বাঁলদা মনে 

করা হয়। তাহার ঝ্বাজতক!লে বাঁকা- 

টকবংশীরদের গ্রতুহ্থ টন্তরে বুন্দেলবণ্ড 

9 দক্ষিণে কানাড়! প্রদেশের মীম 

পর্যন্ত বিস্থৃত হইগ্লাছিল। ন্সজন্তাতে 
প্রপ্থু একটী খোদিত লিপি হইতে 

জানা যার যে কুন্তল প্রদেশের অপি- 

পতিকে তিনি বুদ্ধে প্রান্ত করেন! 

পৃথিবী সেন _(দ্বিতীয়) প্রথম পৃথিণ 
মেনের পৌত্র । তাহার রাজত্বকালে, 

গুপ্ত সাম্রাজোর বিস্তৃতি হওয়ার সঙ্গে 

সঙ্গে বাকাটক বংশীদের বাঁজ্যের 

জায়তন অনেক কমি বায়। 

পৃথিব্যাপীড়-_ তিনি কাশ্দীবের অধি- 
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পতি বজ্জাদিত্যের অন্ততম মহিষী 

মঞ্জরীকার গ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। এই 

প্রতাপীড়ক নরপতি ৭৪৪--৭৪৮ ত্রীঃ 

অব পর্যন্ত মাত্র চারি বমর রাজত্ব 

করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার 

বৈমাত্রেয ভ্রাত। সংগ্রামপীড়কর্তৃক রাজ্য 

চুতহন। কিন্তুসাত দিনমাত্ররাজ্া 

ভোগ করিয়া সংগ্রামপীড় পরলোক 

গমন করিলে, তাহার অগতন ভ্রাতা 

জয়াপীড় রাজপদ লাভ করিয়ছিলেন। 

পৃথু-_কামকপের রাজা । তিনি ১২০৯ 

১২২৮ শ্রীঃ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 

এই বংশীয়__ 

তিগগদেব--১১২৫--১১৩১ ত্রীঃ। 

বৈগ্াদেব--১১৩১--১১৫০ ধ্রীঃ। 

ডি ক ১ 

পৃথুদেব--১২০*--০১২৮ খ্রীঃ । 

ষ চে ্া 

১২৫০ গ্রাঃ অন্দে রাঙ্জ্য লাভ 

এই বংশায় রাজাদের মধ্ো 

পৃথু খুব প্রার্দান্ত রাজা ছিলেন। 

বঙ্গের নবাব গিয়াসউদ্দীন খিলজী 

আসাম আক্রমণ করিস!) পূর্ব প্রান্তষ্থিত 

সাদিয়া পর্যন্ত অগ্রমর হইয়াছিলেন। 

গয়ালউদ্দিন মনে করিয়াছিলেন, 

আস।ম প্রদেশ তাহার করতলগত 

হইল। কিন্তু বর্ষ। সমাগমে আসামীর! 

এমন প্রবলভাবে পালট! আক্রমণ 

করিল যে, গিয়াসউদ্দিন পরাজিত 

হইয়া পজাইতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 

সঙ্াা 

করেন। 

ভারতীয়-এঁতিছাসিক গৃথীচজ্ঞ 

রাজ! পৃথুর আক্রমণে তাহার বন নৈগ্ত 

জল [নম্র হইয়া প্রাণত্যাগ করে। 

পৃথুষশ!_গ্রদিদ্ধ জোতিবিদ্ পণ্ডিত 
বরাহু মিথিয়ের তিনি পুত । তিনি 

নিজেও একজন জ্যোতিবশান্থ্ের পণ্ডিত 

ছিলেন। তাহার কৃত 'বট্ পঞ্চাশিকা 

নামক গ্রশ্ন গণন| বিষয়ক ফল গ্রন্থ 

প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থে ৫৬টায্লেেক আছে 

বলিয্। ইহার নাম ষট্ পঞ্চাশিক! হই- 
যাছে। উৎপল ভট্ট ইঞছার একটা টাক! 

রচন! করিয়াছেন। 

পৃথ্ুদক-__তিপি কাগ্ুকুজ্জের অধিবাঁলী 
ছিণেন। তাহার (পিতার নাম মধুস্দল 
ছিল। তিনি ত্রন্ধ গুণের গ্রন্থের টাকা- 

কার ছিলেন। ৯৬২ শকে (১৯৪% 

শ্রীঃ) বরুণখপ্ড খানের টাকায় পৃথুদকের 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় টাকার 

পৃথবার স্বীন্ন কক্ষে আবর্তন সমর্থন 

করিয়াছেন । 

পৃথুদক স্বামী তিশি একজন 
জ্যোতির্বিদ পঞ্ডিত। ব্রঙ্থধ বির 

চিত ক্রক্গ শিচ্ধান্তের তিনি এক টাক! 

রচনা করেন। ৮৬৪ খ্রীঃ অবে তিন 

বর্ধমান ছিলেন। 

পৃথথীচজ্জ জ্রিবেদী, রাজ। - মুর্শিদাবাদ 
দিলার অন্তর্গত পাকুরের অন্তদ 

ভূঘ্যধিকারী। তাঁহার পিভার নাম 

বৈস্থনাথ। পৃর্ধীচন্ত্র গৌরীমঙ্গণ' কাব্যের 

রচরিতা। ই$1 পুরাণের অনুকরণে 

ঝচিত এবং পাচ খণ্ডে ও চারিশত 



ৃথীটাদ 
উনিশ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। ইহাতে 

দেবী মাহাম্মা, তীর্থ মাছাজ্মা, উপাপনা 
পদ্ছতি, জীমু্ত বাহনের উপাখ্যান 
প্রভৃতি আছে। উহ বঙ্গাবের দ্বাদশ 

শতাঁজীর প্রথমভাগে (শ্রীঃ অঠাদণের 

১ম) রচিত হুয়। 

পৃথ্ীর্ঠাদ-_পিখদের গুরু রামদসের 
অঞ্জুন, পৃর্থী্ঠাদ ও মহাদেন নামে ঠিন 

পুত্র ছিল। * গুরু রামদাসের পরলোক 
গমনের পর অক্ুন গুরু পদে প্রতিষ্ঠিত 

হনল। সেই সমথ্ে পৃথ্থাচাদ গুরু পদ 

পাইথার জন্ত তেমন চেষ্টা! করেন লাই। 

কিন্তু অর্জুনের মৃত্যুর প্র, এই গুরুপদ 
পাইবার জন্ু বিশেষ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। কেহ €কেহ বন্ে তিনি 

গুরু অজ্জুন জাবিত থাকিতেই তাঁঠার 

বিরোধী হইয়াছিলেন। এগন কি 

তাহার নিধনের কারণ কিয়দ'ণে 

তিলি। সুতরাং অজ্জুলের দেহা সানের 

পর, তাঞছার একাদশবর্ষ বরুদ্ধ পুত 

হরগোবিনাকেই শিখেরা গুরু বাগয়। 

মানিয়! লইলেন। পৃথ।চাদ ভাছাদের 

সঙ্গে ন। মিলিয়! একটা পৃথক দণের 

স্থষ্টি করিলেন। তীাহারও কতক শিখ 

অগ্বর্তী হইয়। শিল্ুত্ব গ্রহণ করণ 

অপর শিখের৷ পৃর্থীটাদের অগুপত্রীদিগকে 

অবজ্ঞানুচক এমনা। (ঘ্বণা) নামে অ1ভ- 

হিত কিল। 

পৃ্থীদেব-_মহাকোশলে চেদি বংণের 
এক শাখ। রাজত্ব করিতেন। এই 

জীবপী”কোব ১৩৩৮ 

বংশের জাজল্লদে।, রত্ধদেব ও পৃর্থীদেৰ 
নামক তিনজন বাজার নাম পাওয়। 

গিয়াছে । এই বংশে হিনজন পৃর্থীদের 

ছিলেন। রাজ! দ্বিতীয় পূ্থীদেবের দময়ের 
মুদ্র। পাওয়া গিয়াছে । তিনি ১১৪০ -- 

১১৬৯ শ্রী; অব পর্যন্ত রাজত করিয়।- 

ছিলেন । 

পৃ্থীধর _হী: ২০৩ অনে শুর্রক কতৃক 
র০ত “মুচ্ছকিকনাটকের তি.ন একটী 

টাক রচন!| করিগাছেন। 

পৃথীনারায়ণ সিংহ_ নপালের 
রাজা। ১২ বংগর বনসে ১৭৩২ শ্বীঃ 

অন্দে তিনি নেপালের দিঃহাধনে মধি- 

ধোঁহণ করেন। তাহারই বীরত্ে। উচ্চ।- 

কাজ্ষার ও অনম্য উৎসাহে নেপালের 

একছরাকরণ ও এই বর্তমঘন উনতিএ 

হঙঞপাত হয়; »৯ বহসয় বরসে ১৭৪৯ 

খ্াঃ অন্দে তিনি নদাকোটগড় অধিকার 

করেন, তখন নেপান কয়েকটা বড 

রাজ্যে খিভক্ত হিল এক খণ্ডের 

রাজ জয়গ্রকশ মল্লকে পরাস্ত করিও 

[তনি মমস্ত নেপলের আদপতি জই- 

লেন; ক্রমে ক্রনে কাটমুগড ভাটগাও 

ও পাটন ঠাহর অধিকারে আপিন, 

৯৭৬৮ খ্রীঃ অন্দে তি শ কাটমুণ্ড নগরে 

রাঁজধাপা স্থাপপ কণ্নে। 

আবে 93ক] নদীর তীরে মহন তীরে 

নত্ীমান নেপালের বাঁজোর গ্রতিচাত। 

ও রাঙাধিরাঞ্জ মহাবীর পৃথৃংনাগার়ন 

চির নিদ্রা অভিভূত হইলেন! তংপরে 

১৭৭১ শ্রী; 
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তাহার পুত দিংহ প্রতাপ রা» হইয়- 

ছিলেন। 

পৃথথীপাল-__তিনি কাশ্টীরপতি ক্ষেম- 
গুপ্ত ও তাহার রাণী দিদ্দার সময়ে (৯৫ 

--১০১৪ ব্বীঃ) বর্তমান ছিলেন। তিনি 

কাশ্ীররাজের মামপ্ত নশ,ত ছিলেন। 

মন্ত্রী ফন্ভুনর মৃত্যুর পরে রাজশুরীর 

অধীর্বর স্গৃরীপাল অতিশয় প্রবল হইয়। 

স্বাধীনত1 অবলম্বন করিতে প্রয়ামী হন। 

ধাণী ধিদ্দা ঠাহ!কে দমন কারবার জন্য 

প্রবল একদল গৈস্ঠ তুঙ্গ প্রতি সেনা 

পাহদের ঠব্ববধানে প্রেরণ করেন! 

পৃধীপালের সাহত যুদ্ধে মন্ত্রী বিপাটক 

ও হংসরাক্জ নিহত হন, হুগগ £ন্ন 

পথে পূর্থাপালের বাজন।শীতে প্রবেখ 

কর্ররা অগ্নি গ্রদান করেন! ইহাতে 

রাজপুরর অধাশ্বর পরাজিত হন। 

পৃথ্ীপাহার _আজমা? নগরের প্রত" 

তা মহাবার অজপ;ল নিঃসন্তান 

ছিলেন । ঠিনশি মকাবতী নগর হইতে 

স্ববংশীর পৃথীপাহার নামক এক 

বাঞ্ভিকে দণ্তক পুএ্র্পে গ্রহণ করেন। 

পৃ্ু।পাহারের চতুলিংশাত পুত হইতে 
তাহার ংশ রাঞ্জপুভনার সর্বএ বিশ্বৃত 

ইইদ়াছে। গ্রাথত শাম) মাণিক রান 

ঠাহারই বংশধর । 

পৃথক জেজ। কতুক্তির (বর্মন 
বুনেলখণ্ড ) চন্ত্রাত্রের বা চনে বংশী 

বাজ সম্লগণ বন্ধ।র তিনি দিতীয় পুত্র । 

ভিনি ১১১৫--১১২৯ প্রঃ অব মধ্যে 

ভারভীয়-এঁডিহাসিক 
2 না 

কোন সময়ে রাজা জইয়াছিলেন । 

তাহার তাত্ত্র মুদ্র। পাওছ। গির়াছে। 
উহার পুত্র মদন বর্ম ১১২৯--১১৬২ 

স্ব; অব পর্যান্ত জীবিত ছিঞেন। 

পৃথীবল্প ভ প্রীচন্দনপার্ল মাড়ি সুল- 
তান, রাজ। -ঠিশি মেপিনাপুরের 

অন্তর্গঠ লারার়ণ গড়ের শেষ নরপতি। 

১৮5১ শ্রী: অন ভাহার পিতা জগৎ, 

বললভের মুহার পরে ।তনি রাজ হল। 

তাহ! প্রকৃতি অতি মধুর ছিগ। কিন্ত 
কতক গুণি ধু ও মন্দ প্রকৃতির লোকের 
সংশ্রণে মির ঠাছার চরিত্র আতশয় 

কপুষত ইয়। ইঠার ফঝোে তিনি খপ 

সপে আবদ্ধ ইন এবং তাধাএ মৃত্ার সঙ্গে 

মঙগেহই ১৮৮৩ শ্ঃ অব সমস্ত মম্পর্ধি 

পিণামে বিক্লপ হয়। স্বগীয় ছগাচরণ 

গাঠার বংশ্ধরের। এখন তাহার 

মাণিক। গন্ধবব শ্ীচনন পাল রাক্ষ। 

দেখ। 

পৃ্থী বীর বিক্রম শাহ, মহারাজা" 
ধিরাজ-_ তিনি নেপাণের মহারাঁগা। 

১৮৭৫ খ্রীঃ অবে তাহার জন্ম হয়। 

১৮৮১ শ্রী; অন্দে (তিনি দিংহাণনারূঢ় 

হন। 

পৃথীভঙঞ্জ _[হনি উড়ন্তার ভঞ্ববংশীয 
নরপতি দ্বিতীর রণভঙ্জের ( ১০৬* প্রঃ) 

থিতীন পুজ। তাহার ভ্রাত। রাজভঞ্জের 

রাজন্থের পরে ঠিনি রাঞ্জ| হন। পৃর্থী- 
ভঞ্জের পুত্র নরেন্দ্র তঙজ। কোট্টভঞ্জ 
দেখ। 



পৃ্ধীরাজ 

পৃর্থীমল্ল__ চিতোরের রাণা পূর্থীম 
গয়াতীর্ঘ মুসলমানদের অত্যাচার হইতে 
রক্ষা! করিবার জন্ত বর বার মুনলমান- 

দের বিরুদ্ধে অভিযান করিগাছিলেন। 

তাছার পিকট বার বার পরার্দিত 

হইয়া মুললমানগণ হিন্দুতীর্ঘে অত্যাচার 

করিতে কিছু ধিনের জন্ত বিরত হইরা- 

ছিলেন। পৃী মনল যুদ্ধক্ষেত্রেহ নিহত হন। 

 পৃর্থীরাজ-(১) ইতিহাণ প্রদিদ্ধ 
ভারতের স্বাধীন শেষ হিন্দু নরপতি। 

ঘে সময়ে দিল্লীর সার্ধভৌম সম্রাট 

অনঙ্গগপাপের সহিত কণৌজছের 

রাঠোররাঞ্জ বিজয় পালের যুদ্ধ 

চলিতেছিল, সেই মনয়ে আজমীরের 

চৌহানগাঞঙ্জ পোমেখর অনঙ্গ পালের 

যথেই সহায়ত। করেন। সামন্তর়।ঙ্গ 

দোমেখরের এই কার্ধ্যে অন্ঙ্গ পাল 

অতিশয় গ্রীত হইয়। তার মহিত স্বীয় 

কন্তার পরিণয় কার্য সম্পাদন করিদেন। 

এই কন্তার গডেই পৃ রাজের জন্ম হয়। 

ইতিপূর্বে অনঙ্গ পাল জ্যোষ্টা কন্তাকে 

কনোজরাজ বিজয় পালের সহিত বিবাহ 

দিয়।ছিধেন। তাহার গে স্বদেশ 

দ্রোহ জয়টাদ জন্মগ্রহণ করেন! দিল্লী- 

বর অনঙ্গ পাল অপুত্রক ছিলেন। তিনি 

মৃত্যুক।লে গ্যেষ্ঠ দৌহিত্র জয়্টাদকে 
অতিক্রম করিয়! কনিষ্ঠ দৌহিত্র পূর্থী- 

রাঞ্জকেই দিল্লীর [সংহাসন প্রদান 

করেন। জয়ঠাদ মাতামছের এই 
ব্যবহারে অতিমাত্র জুন্ধ হইয়া তাহার 

জীবনী-কোষ ১৩৪৬ 

প্রতীকারে সচেষ্ট হইলেন। পৃথুঃরাজও 

ইহা বুঝিতে পারিয়। একবারে নিশ্চে্ট 
ছিণেন না। মুন্দরের পুরীহররাজ ও 

পত্তনের অধিপতি আজমীরের চৌহান 

বংশের প্রতি শ্রীতিদম্পন্ধ ছিলেন ন| | 

চোহান পতি পৃথীরাজ মাতামহ অনগ 

পালের পিংহাসন লাভ করিলে পর 

মু্দররার্ তীহার সহিত সুর কন্তার 

বিধাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন । কিন্ত 
প্রতারণাপুর্বক তাহার সহিত স্বীয় 

কন্তার বিবাহ ধিলেন না। পৃ্থীরাজ 

এই প্রভারণার নমুচিত শাস্তি গ্রদান 

করিরা মুন্দর রাজাকে তাহার শক্তির 

পরি5য় প্রদান কগিলেন। জয়টাদ 

[কণ্থ পৃারাজ্জের এই জে আরও 

ঈবধাদ্বিত হইপেন। ইতিমধ্যে নগর 

কোটের কোন স্থানের ৭ কোটি স্বর্ণ 

মুদ্বা আবিষ্কৃত হর। এই সমস্ত স্বর্ণ 

মুত্রা পৃথারাজজ অধিকার করিলেন । 

পৃ্ীরাজের অর্থ লাভে কনোজের জর- 

চাদ ও পন্তণ রাজের ওয় হইগ। 

একেইত পুরারাজের বিশাল মেনাবল, 

তাহাতে আপার বিপুল অর্থ লাভ 

ইহাতে তাঁহার শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি 

পাইল। মিবারের মহারাজ, সমর 

সিংহ পৃর্থীরাঁজের ভগিসী পৃথাকে বিবাহ 

করিয়াছলেন! গ্ালক ও ভগিলীপতি 

এই উভবের মধো প্রণযও বথেই ছিল। 

কনোঞ্জ ও পন্তনের লরপতিত্বঙ় সমর 

নিংহের প্রতি শক্রতাদবণ কগিতে ক্ষান্ত 



১৩৪১ 

ছিলেন না। সমর দিংহের পক্ষাবলব্ষন 

করিয়া! পৃর্থীরাজ করেকবার যুদ্ধও 
করিয়াছেন। এক্ষণ তৃগর্ভ নিহত প্রাপ্ত 
অর্থের অর্ধভাগ স্বীন্ন ভগিনীপতি ধমর 

সিংহকে প্রদান করিলেন। উদার হৃদয় 

সমর দিংহ সেই অর্থ স্বয্নং গ্রহণ না 
করিয়। সামন্ত নৃপতিনর্গকে বণ্টন করিয়। 

দিলেন। ইহাতেও প্রকারান্তরে পৃরী- 
রাজের ক্ষমতা বুদ্ধি পাইল। জয়া? 

ভয় পাইয়া কতকগুপি তাতা'র সৈন্থ 

পোষণ করিতে লাগিলেন । ইহাঁতেও 

তাঁছার বিভীষিকা দুর হইল না। অব- 
শেষে মোহাম্মদ ঘোরীকে ভারত 

আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। 

ইঠতিপুর্বো জয়টাদ স্বীয় কনা সংযু- 

ক্তার বিবাহের জন্ এক স্বয়গ্বর সভার 

আহ্বান করেন। তদানীন্তন ভারতের 

সকল নৃপতিকেই তিনি নিমন্ত্রণ পত্র 
প্রেরণ করিপ়াছিলেন। কিন্ত বৈরী 

নিবন্ধন পৃর্থীরাঞ্জ ও সমর সিংহ সেই 

বিণাহে গমন করেন নাই। সেই জন্য 

জয়টান তাহাদের স্বর্ণ মূর্তি প্রস্তত 
করাইরা দ্বারে দ্বারপালের স্থানে স্থাপন 

করিয়াছিলেন। সংযুক্ত শ্বযন্বর ভান 

উপস্থিত রাজন্তনর্গের কাহারও গলে 

মাল! অর্পণ না করিয়া, ঘারস্থিত পৃ্থী- 

রাজের প্রতিসুর্তির গলে ম!লা অর্পণ 
করিলেন। পৃর্থীরাঙ্গ ছগ্মবেশে সেই 
রাজনভাঙই ছিলেন। ভিনি সংধুক্তাকে 

লই়্! তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 

ভারতীয়-এভিহাসিক পখীয়াজ 
উপস্থিত রাজন্ডবর্গ অথব। অরাদ 

কাহ!রও তাহাকে গ্রতিরোধ করিবার 

সমর্থ হইল ন।। এই ঘটনাও জয়- 

চাদের পৃধীরাজের প্রতিকুলে দণ্ডায়- 

মান হইবার অগ্তম কারণ হইয়!ছিল। 

মোহাম্মদ ঘোদী লাছোরে জুদৃঢ় 

হই! সমুদর ভারভবর্ধ জয় ও লুঠনের 
কল্পন। করিতেছিলেন। এমন সময়ে 

জয়টাদ তাহাকে দিল্লী আক্রমণ করি- 

বার জন্ত আহ্বান করিলেন। এমন 

স্থযেগ পরিতাগ কর] উচিত নহে মনে 

করিয়! মোহাম্মদ ঘোরী অবিলগ্ষে ণিপুল 

সৈগ্ঠ বাঁহিনী সমভব্যাহারে দিল্লী অভি- 

মুখে যাত্রা করিলেন। পৃর্ধীরা্জ পূর্বেই 
এই মংবাদ পাইয়াছিপ্েন। তিনি 

সমর মিংহকে আনয়ন করিবার জন্ত 

চাদ পুজ্নিনামক সামন্ত রাজকে প্রেরণ 

করিলেন। অন্ত স্থানেও লংপাদ প্রেরিত 

হইল| সমর সিংহ ও তাহার পুত্র 

কল্যাণ মিংহ বু দৈন্য পরিবৃত হুইয়। 

সত্বর দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বন্ধ 

সামন্ত নরপতি অসংখ্য সৈন্তমহ পৃথ্থী- 

রাের বাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন। 

অগৌণে তিবৌরীক্ষেত্রে উভয় সৈন্ত 
দলের সাক্ষাৎ হইল। মুসণমান নৈন্ত 
দল হিন্দু সৈহদের মধাস্থল বার বার 

আক্রমণ করাও বিফল হইলেন। 

জবশেষে হিন্দু বুছের বাম ও দক্ষিণ 

পার্খস্থ সৈন্ত দল মুসলমান সৈন্কে পরি- 

বে্টন করিয়! ফেণিল। মুললমান ঠৈস্ত 
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দলে দলে পণায়ন করতে লাগিগ। 

মোহান্মন ধোরীর বর্ধার আঘাতে 
সেনাপতি গে।বিন্দ রায়ের সম্মুখের দুইটা 

দন্ত ভগ্ন হইগ। গো বন্দ রা প্রতিশোধ 
লইবার জন্ত সঙ্গোরে মোহান্নৰ ঘোরীর 
বাহুতে মাঘাত করিলেন। এই আঘাতের 

সন্থপর তিনি পতনোম্ুধ হইনে 'এবজন 

. ধিগী তাহার পশ্চাতে ঘোড়া আরো 

হণ করিয়। তাহাকে লইয়া মবেগে 

রণস্থগ হইতে প্রস্থান করিগেন। 

মোহাম্মদ “ঘাগী নিতুন্দার ছুর্গে আশ্রয় 

লইলেন। হিন্দু সৈন্ত দুর্গ অবরুদ্ধ করি 

লেন। অয়োদশ মান পরে ঘোরা 

আ.য্মলমর্পণ করিতে বাধা ভষ্টন্নে। 

তিনি হিন্দুর হন্ত হইতে পরিত্রাণ ল!ভ 
করিয়া ভ্রাতাঁর নিকট গঙ্গনীতে গমন 

করিবেন (১১৯১ শ্রঃ অব্)। ইহার 

দুই বর পরে ১১৯৩ খ্রীঃ অন্দে মোভা- 

সদ ঘোরী আবার দিলী অভিমুখে 

যাত্রা করিলেন। আবার ঠিরোরী 

ক্ষেত্রে উভয় দলে সম্মুখীন হইলেন 

ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত হইল; দুইপিন যুন্ধ 

হইল, কিন্ত কোনও পক্ষে জয় পরাজর 

নির্ণিত হইল না। তৃতীক্স দিন প্রত্তাষে 
আবারযুন্ধ আরম্ভ হইল, সেনাপতি 

গোবিন্দ রায় অপীম সাহসের সাহত 

যুদ্ধ করিগা সমর ক্ষেত্রে শয়ন করি- 

লেন। সমর ঘিংহ ও ফ্টাহার পুত 

কল্যাণ সিংহ বিরো।টত গতি লাভ 
করিলেন । আারও অসংখ্য যোদ্ধা! সমর 

পরলোক গমন করেন। 

শধ্যার শমন করিলেন । অবশেষে 

পৃ্থীরাজ বন্দী হইব। নিষুরন্পে নিহত 
হইলেন। পৃথ।, সংযুক্ত। প্রস্থৃতি অন্াণ্ঠ 

পুরনারীদের স্থিত অনশে প্রবেশ 

কগিপেন পূর্থীনিংহের পু বীর রপ- 
গিংহ দিল্লী নগর লুষঠন হইতে রঙ্গ 
করিবার জন্ভ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়। 

নিছত হইলেন। ভারভে্্মুনলমান 

পতাক। উদ্ডীন হইল। 

পৃথ্থীরাপ্র-_(২) তিনি মগ্থরের অধি- 
পতি। ঠাহারই কণন্ঠাকে রাণ। রত 

অতি সংগোপনে বিধাহ করিয়াছিলেন । 

রাণ। রত ও স্ুদ্যমল্ল দেখ। 

পৃথ্থীরাজ _(৩) নক্কোরপতি পর্থীরাজ 
মিবারের সামন্ত নরপি ছিলেন 

তিনি মিবারের র'ণ। উদঃঘিংহের পক্ষ 

মপলম্বন করিস বনবারের বিকনধে যুক্ধ 

করি॥া ছপেন; উদরণিংহ দেখ। 

পৃথীরাজ-) মিবারপাঁত মালদেব 

১৫৫৯ খ্াঃ অকে দ্বাদশ পুত্ররা খর! 

মালবদেদের 

মপ্পুন পুর পৃর্থারাঙ্দ হইতে বর্তমান 

আলোয়াগ রাজবংশ সমুছ্ুত হইরাছে। 

পৃথ্থীরাজ-( ৫) মিব'রের প্রসিন্ধ 

রাণ। রার মল্লের সঙ্গ, পৃথ্থারাজ ও জগ্- 

মল্ল নামে তিনটী পুত্র ছি । তীহার। 

পরস্পর (দরুদ্ধ ভাদাপন্ন ছিলেন। যদিও 

জোষ্ সঙ্গ বানা হইবার কথখ।, ভখাপি 

পৃ্থীরাঁজ বলপুব্ধক সংহ!লন অধিক।র 
করিবার অভিলাবী ছিগেন। এই বিবি 
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মীমাংলা! করিবার জন্ত পিতৃব্য হৃর্য্য 

সমল্লের মহিত তিন ভ্রাতা উদয়পুরের 

পাচ মাইল পূর্বস্থিত বারণী দেবীর 

মন্দিরে উপস্থিত হন। কথা হইয়াছিল 

যে বারুণী দেবীর পরিচারিক। যাহাকে 

নির্দেশ করিবেন, তিনিই রাজা হইবেন | 

পৃর্থীরাদ ও জয়মল্্ল একখান! মাহুরে, 

সঙ্গ একধা্স ব্যাপ্রচখ্জে উপবেশন করি- 

জেন, হু্যমল্ল দেই ব্য/স্চঙ্দে জানু মংলম 

করিয়। উপবেশন করিলেন। যথাকালে 

সন্ন্যাসিনী উপস্থিত হইয়! সঙ্গকেই রাজ 

বলিম্বা নির্দেশ কগিলেন। ইহাতে 

এই দিকে রাণ| রা মল্ল পুত্রদের এই 
সমস্ত ব্যাপ।র শ্রবণ করয়া পৃথীরাঞ্জকে 

নিকটে আহ্বান পূববক বণিলেন--প্তুমি 

আমার রাজ্য হইতে দূর হই যাও। 
তুমি যেজপ উদ্ধত, সামী ও বিবাদ 

প্রিন্ন তাছাতে তুমি অনাগ্ধামে আপন 

জ।বিক। অর্জন করিয়া জীবন যাত্র। 

নির্বাহ করিতে পারিবে ।* তেজন্থা 
পৃধীরাঞ্গ জনকের আদেশে কিছুমাত্র 
বিচলিত ন' হইয়! পাচজন মাত্র অশ্ব” 

পোহী অঠচর দঙ্গে লইর়। গদবারের 

অন্তর্গত বাণীয় নগর অভিমুখে যাত্রা 

পৃর্থীরা্ধ কুন্ধ হইয়া! সঙ্গকে আক্রমণ |করিণেন। পথে নাদোন নগরে কিছু- 

করিলেন। হৃর্যামল্ল মধ্যনত্তা হইলে 

সঙ্গ পলায়ন করলেন। খারণী দেবার 

পরিচারিকারাও অন্ত দ্বার [দর। পলায়ন 

করিলেন। সঙ্গ পলায়নকালে শিখা ন্ত 

লগরে উদাবত্বংণায় বিদ। নামক এক 

রাঁজপুতের সাহাযা প্রার্থণ। করলেন। 

সদাশয় [বদ যেই মাত্র সঙ্গকে অশ্ব 

হইতে লামাইলেন নন জয়ম্ল্ তথার. 

উপস্থিত হইয়! ঠাহাকে আক্রমণ করি- 

লেন । সদাশধ বা শরখাগত মঙ্গকে 

রঙ্গ করণার জন্ত অগ্রলর হইয়া প্র।গ 

বিসজ্জন দিলেন । এই অবসরে সঙ্গ 
পলায়নপৃর্ধক জীবন রক্ষা! করগেন। 
পৃথীরাজ নুর্য্যমল্লের সঙ্গে ঘন্দ যুদ্ধে 

অনেক আঘাত পাইরা,ছপেন। সই 

আঘাভের উপশম হইগেই তিনি জাবার 
সঙ্গের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন, 

কাল বিএন করিতে লাগিলেন মেই 
সময়ে ওঝা নামক এক বণিকের 

সাহায্যে ও পরামশে নাদোল নগরের 

মীণ রাজের আসুগত্য স্বী'ার করিলেন 

এবং আপনার গ্রকৃত পাগ্চয় গেপন- 

পূর্বক মীনরাজের পেবার নিষুক্ত 
হহলেন, কিন্ত কি উপায়ে গদবার রাজা 

উদ্ধাৰ করিবেন, অনবরত কেবল নেই 

চিন্তায় রত রহিলেন। অবিণদ্থে গেই 

সুবোগ উপা্থত হইপ। আহেরার। 

নামে দীলদের এক উৎলন উপলক্ষে 

সকলে যখন আমোদ প্রমোদে লিগ 

সেই সময়ে রাজপুতদিগকে সাঙ্গলিত 

করিয়া, পৃথীাঞ্জ সমস্ত মীনদিগকে 

শিপাত কগিতে আরম্ভ করিপণেন। 

মীনরাঃ নিহত হইগেন। পশুযুথেরস্থায় 

মীনদিগকে বধ করিয়া? তিনি লমন্ত গদ- 
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বাক্স রাজ্য অধিকার করিলেন। ন্ঘ। 

নামক জনৈক শোলাঙ্কি রাজপুত এবং 
ওঝাকে ইহার শাসনকর্তৃত্বে নিপুক 
করিলেন। রাগ! রার মনল পৃর্ীরাজের 
বিজয্নে সহ্থই হইয়। তাহাকে স্বরাজ 

পুনরানয়ন করিলেন। ইহার পূর্বেই 

জয়মল্ল রাও শুরতানের হস্তে নিহত 

হইয়াছিলেন। শোলাঙ্কিপতি রাও 

শূরভানের তারাবাঈী নামী একটা পরম 
রূপবতী ও বীর্ধযবতী কণ্ঠ ছিল। শুরতান 

_রান্াত্রষ্ট হইয়। আরাবলীর পাদগ্রস্থ- 
স্থিত বেদনে।র নগরে অতি কষ্টে দিন 

যাপন করিতেছিলেন। তারার রূপ 

গুণের কথ। শুনগ| পৃর্থীরাজ তাহাকে 

দেখিবার জগ্ত বেদনোরে গমন করি- 

লেন এবং তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ 

হইগেন। এদিকে তার। ও পৃর্থীরংজের 
কথ! শুনিয়। তাহার প্রতি অগ্ররাগিনী 

হুইয়াছিলেন। শ্রতানের মুখে যখন 

পৃর্থীরাজ গুনিতে পাইলেন যে *যিলি 

তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিবেন, তিনিই 

তার।কে লাভ করিতে পারিবেন” 
তখনই তিনি তোডাতঙ্ক উদ্ধারের জন্ত 

গ্রতিশ্রুত হইলেন। সৌভাগা বশতঃ সেই 
শুযৌগও উপস্থিত হইল। মুমলমানদের 

মহরম পর্ব উপস্থিত। পৃ্থীরাজ পাঁচ- 
শত নির্ব্বাচিতত অশ্বারোহী সৈগ্ুসহ নগরে 

উপাস্থৃত হুইপ! তাঞজিগার সঙ্গে সঙ্গে 

যাইতে লাগিগেন। তাহাদের নঙ্গে 

ডারাবাঈ৪ ছিলেদ। তাজিয়! যখন, 

প্র।সাদের সঙ্গৃথে উপস্থিত হইল, তখন 

ঘবনপতি আফগান্ সর্দার উপর হইছে 

তাহ! দেখিতেছিলেন, এমন মসয় 

তাঁরাবাঈ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটা 

তীর নিক্ষেপ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথী- 
রূজও একটা গ্রকাণ্ড শুলের আঘাতে 
তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিলেন। 

অমনি মুসলমানদের মর্ধে ভুলস্ুল 

পড়র। গেল। যে যেদিকে পারল 

প্রাণ লইগা1! সবেগে পলারন করিল। 

অধিকাংশ লোক পলারন করিতে ন 

পররিয়। পৃীরাঙ্জের অপির তলে শয়ন 

করিল। এইরূপে তোডাতঙ্কের উদ্ধার 

করিয়! পৃথীরা্জ বীর নারী তারাবাঈকে 
লাভ করিলেন । ইতিমধে সুর্ধামন্ 

পৃ্থীরাজের মম্থপস্থিতির সুযোগে মিবার 
অধিকার করিবার সুযোগ অন্বেষণ 

কররিতেছিলেন | পৃারাক্জ ফিরিয়। 

আগাতে ঠাহার সেই স্থযোগ আর 

ঘটয়া উঠিল না । েজন্থ তিনি সার 

দেব নানক একজন রালসুতের সহিত 

মিলিত হইয়া মালনপা মজফ তেও 

নিকট গনন করিলেন। মজফর ভাহাকে 

সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

সূ্ধযদল্ল ও পৃর্থীর(জের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ 

উপস্থিত হুইল। কুর্্যমন্ত্র সম্পূর্ণরূপে 

পরাজিত হইলেন। সারঙ্গ দেব নিহত 

ইইলেন। ইহার পরে স্ীদ্ব ভগিনীর 
প্র পাছা পৃর্ীবাবা শিক্গোহী রাজ 

পর জিরা । শিয়োহী) গত জহময় যদ 












